
ficha técnica (data sheet)

Instruções de Fornecimento

AVES

Uso não combinado com pigmentos vermelhos:

•  Poedeiras: 40g a 45g/t de Xamacol® 40 a cada 10% de milho da ração completa substituído por ingrediente alternativo 
para manutenção da coloração da gema. 1

Uso combinado com Canthacol®:

•  Verificar recomendação para pigmentação da gema do ovo, pele e carne de frangos de corte no verso desta ficha.

Composição
• Colorantes: Luteína, zeaxantina e outros carotenóides naturais provenientes da Tagetes erecta  

 (40g/kg)
• Veículo: Carbonato de cálcio

Características do Produto
Aparência:  Pó amarelo ocre

Odor:                                                             Característico floral
Densidade:  0,58-0,68 g/ml
Embalagem:  25kg em embalagem de alumínio termo-selada, impermeável ao oxigênio, umidade  
 e a luz, com sistema de válvula a vácuo
Validade:  1 ano quando armazenado adequadamente

Instruções de Armazenamento
Conservar o produto na embalagem original em temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar. Precauções: • Manusear o 
produto em local ventilado. Evitar a formação de pó. • Evitar contato com pele e mucosas. Evitar exposição por inalação do pó. 
• Usar óculos, máscara, luvas e roupas de proteção. Lavar as mãos após o manuseio. • Não fumar, beber ou comer durante o 
manuseio do produto. • Não usar ou armazenar o produto próximo a alimentos, fogo ou superfícies quentes.

1 Ou segundo recomendação de um nutricionista especializado.
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Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.

OBSERVAÇÃO: Embora as informações aqui contidas sejam apresentadas em boa fé e consideradas corretas até a presente data, a Novus International, Inc. não garante resultados satisfatórios baseados em 
tais informações e fica exonerada de quaisquer responsabilidades por danos ou perdas decorrentes do uso destas informações ou produtos a que as informações se referem e NÃO ENDOSSA OU GARANTE, 
EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINS DE QUALQUER NATUREZA, exceto os citados nas condições de vendas da Novus. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como recomendação de uso de produto ou processo em conflito com qualquer patente e a Novus International, Inc., não endossa ou garante, explícita ou implicitamente, que o uso não infringirá 
nenhuma patente.
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