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Estabelecimento Fabricante 
  
 

CNPJ  

Salmix Indústria e Comércio Ltda 
Estrada Municipal dos Leites Km 3 
CEP 18170-000 – Piedade – S.P. 
Tel +55 (11) 3181-8606 
02.801.279/0001-38 

  
Nome do Produto NUBILA  
Indicação de Uso  

Indicado como aditivo conservante na forma de névoa em equipamentos, 
silos, caminhões utilizados na preparação e transporte de ração para animais 

Dose  

Utilizar NUBILA com atomizadores/pulverizadores em silos, caminhões, 
fábrica de rações e galpões, nas seguintes quantidades:  

a) Silos, caminhões e misturadores: 37,5 g/m³ a 100 g/m³;  
b) Galpões: 5,0 a 20 g/m² 
c) Tratamento de choque em rações e ingredientes: 2,5 a 5,0 Kg/ton. 

Apresentação Sacos de 20 kg. 
Paletização Sacos de 20 kg paletizados 

Aplicação Em silos, caminhões, equipamentos, fábrica de rações e galpões. 

Armazenamento e 
Transporte 

Manter as embalagens contendo o produto em local seco e arejado, ao 
abrigo da luz solar direta. Após o uso manter a embalagem fechada. 

Validade Válido por 24 meses a partir da data de fabricação. 

Vantagens 
É um Aditivo Conservante na forma de pó, contendo Ácido Propiônico 
protegido por ácidos graxos, de ação imediata fornecendo uma proteção de 
longa duração, tendo uma aderência excelente nas superfícies.  

Número de Registro  Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Composição Química Ácido Propiônico, Sílica e Óleo Vegetal. 

Níveis de Garantia  Ácido Propiônico (Mín.) 500 g/Kg 

Rotulagem Indicado como aditivo conservante 

Método de Distribuição 

Diretamente ao cliente. O produto é transportado em veículos cobertos, 
temperatura ambiente, local seco e inodoro, protegido do calor e 
intempéries. Não é permitida a presença de pragas e produtos tóxicos ou que 
exalem odor nos veículos. 

Suporte Técnico A equipe técnico-comercial da SALMIX está disponível para fornecer 
maiores informações sobre o produto e a empresa. 

 


