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Huta Oława

Huta Oława

Historia naszej firmy sięga połowy XIX wie-

Huta Oława is a branch of ZM SILESIA S.A.,

ku. Pierwsze informacje o produkowanej

which is a subsidiary of Impexmetal Group.

w Oławie bieli cynkowej pochodzą z 1845

The history of Huta Oława goes back to the

roku. Obecnie Huta „Oława” jest oddziałem

mid-19th century, with the earliest referen-

spółki ZM SILESIA S.A. wchodzącej w skład

ce to white zinc produced in Oława coming

Grupy Impexmetal.

from the year 1845.

Obecnie jesteśmy największym w Polsce producentem tlen-

At present, we are the largest manufacturer of zinc oxide,

ków cynku, ołowiu i kadmu. Nasze produkty są wykorzysty-

lead oxides and cadmium oxide in Poland. Our products are

wane w przemyśle gumowym, ceramicznym, farmaceutycz-

used in the rubber, ceramics and pharmaceutical industries.

nym. Wytwarzamy komponenty niezbędne do produkcji

We manufacture components essential in the production of

baterii i akumulatorów, mieszanek paszowych oraz farb i la-

batteries and accumulators, compound feed, paints and var-

kierów. W naszej ofercie znajdują się również produkty dla

nishes. Our range also includes products used in the manu-

hutnictwa szkła kryształowego.

facture of crystal glass.

U podstaw sukcesu Huty „Oława” leżą poszukiwanie inno-

Our success is based on a quest for innovation and the con-

wacji i dbałość o ciągły rozwój. Stale udoskonalamy procesy

tinuous development of our company. We are constantly im-

produkcyjne, rozszerzamy ofertę produktów i kontynuujemy

proving the manufacturing process, expanding our product

tradycję produkcji najwyższej jakości wyrobów. Stawiamy

range and carrying on the tradition of producing the highest

także na najwyższą rzetelności w kontaktach handlowych.

quality products. We also place a strong emphasis on the
very highest degree of reliability in business relations.

Nasze wysiłki zostały wielokrotnie dostrzeżone i nagrodzone
medalami zdobywanymi na licznych wystawach. Posiadamy

Our efforts have on many occasions been recognized and

również świadectwa kwalifikowanych dostawców, otrzyma-

rewarded in the form of the medals won at numerous fairs.

ne od światowych koncernów z branży gumowej, ceramicz-

We are certificated a qualified supplier by global concerns in

nej i szklarskiej.

the rubber, ceramics and glass businesses.

Troskę o wysoką jakość produkcji, a także zaangażowanie

The certificates which we hold are a confirmation of our con-

w ochronę środowiska potwierdzają liczne certyfikaty, jakie

cern for high quality and our commitment to the protection

posiada nasza firma.

of the environment.

Każdego dnia dostrzegamy nowe wyzwania, jakie stawia

Every day we perceive new challenges placed before by the

nam rynek. Wiemy, że dzięki doświadczeniu, wiedzy i no-

market. We believe that our experience, knowledge and mo-

woczesnym technologiom jesteśmy w stanie im sprostać,

dern technologies will enable us to meet these challenges

co przekłada się na wysoki poziom satysfakcji naszych Klien-

and fulfill the expectations of our customers.

tów.
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Tlenki cynku
Zinc oxides

Towar niebezpieczny / Hazardous material - nr UN3077
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Tlenki cynku

Zinc oxides

Tlenek cynku wytwarzamy w procesie fran-

We manufacture zinc oxide using the indi-

cuskim pośrednim. Surowcem wyjściowym

rect French process, with the raw material

jest metaliczny cynk.

being metallic zinc.

Jakość produkowanego przez nas tlenku

The quality of the zinc oxide which we pro-

cynku została doceniona przez wielu od-

duce has been appreciated by many clients

biorców z branży oponiarskiej, ceramicznej

in the tire, ceramics and pharmaceutical in-

oraz farmaceutycznej.

dustries.
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Tlenki cynku
Zinc oxides

Gold Seal
Ten gatunek bieli cynkowej jest jednym z naszych najważniejszych produktów. Dzięki wysokim standardom produkcji charakteryzuje się
wyjątkowo dużą białością, niską pozostałością na sicie i najwyższą czystością chemiczną. Jego jakość doceniają firmy z branży szklarskiej,
ceramicznej oraz producenci farb i lakierów.

Gold Seal
These grades of zinc white are our most important products. The high production standards provide them with an exceptionally great whiteness, a low sieve residue and the highest chemical purity. Their quality is appreciated by firms in the glass, ceramics and chemical industries.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. tlenku cynkowego (ZnO)
zinc oxide content (ZnO)

%, co najmniej
%, at least

99.6

PN-88/C-81015

2

zaw. tlenku ołowiawego (PbO)
lead oxide content (PbO)

%, najwyżej
%, at most

0.05

ICP

3

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.01

ICP

4

zaw. manganu (Mn)
manganese content (Mn)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

5

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.001

ICP

6

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

0.04

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

7

substancje lotne w temp. 105°C
volatiles in temperature 105°C

%, najwyżej
%, at most

0.2

wagosuszarka
moisture analyzer

8

substancje rozpuszcz. w wodzie
water-soluble substances

%, najwyżej
%, at most

0.1

PN-86/C-04404/05

9

białość
whiteness

%, co najmniej
%, at least

95

PN-88/C-81015

10

zaw. kadmu (Cd)
cadmium content (Cd)

%, najwyżej
%, at most

0.004

ICP
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Tlenki cynku
Zinc oxides

Tlenek cynku do gumy
Biel cynkowa produkowana dla przemysłu gumowego charakteryzuje się podwyższoną powierzchnią właściwą. Produkt uzyskuje się na
piecach jednoretortowych (metoda „francuska”). Charakteryzuje go kulisty kształt ziaren.
Odbiorcami tego produktu są najwięksi producenci opon oraz wyrobów gumowych (taśmy, uszczelki, itp.) na świecie.

Zinc oxide for rubber
White zinc oxide produced for the rubber industry is characterized by an increased surface area. The product is obtained via single retort
furnaces (the „French” method), with a chief characteristic being the spherical shape of the grains. Recipients of this product are the largest
tire manufacturers in the world, as well as manufacturers of other rubber products (tapes, gaskets etc.).
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Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. tlenku cynkowego (ZnO)
zinc oxide content (ZnO)

%, co najmniej
%, at least

99.5

PN-88/C-81015

2

powierzchnia właściwa BET
BET surface area

m2/g

4-6

PN-C-04408

3

zaw. ołowiu (Pb)
lead content (Pb)

%, najwyżej
%, at most

0.4

ICP

4

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.01

ICP

5

zaw. manganu (Mn)
manganese content (Mn)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

6

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.001

ICP

7

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.045 mm
residue on the sieve 0.045 mm square mesh

%, najwyżej

0.05

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

Tlenki cynku
Zinc oxides

Biel cynkowa Gatunek B2
Jest to standardowy gatunek II wg polskiej normy PN-88/C-81015. Tego typu produkt jest przeznaczony do sektora ceramicznego oraz farb
i lakierów.

Species B2 zinc whiteness
These products are classified between grade I and B4. Such products are used in ceramics and as an ingredient in producing paint and varnish.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. tlenku cynkowego (ZnO)
zinc oxide content (ZnO)

%, co najmniej
%, at least

99.5

PN-88/C-81015

2

zaw. tlenku ołowiawego (PbO)
lead oxide content (PbO)

%, najwyżej
%, at most

0.2

ICP

3

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.01

ICP

4

zaw. manganu (Mn)
manganese content (Mn)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

5

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.001

ICP

6

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

0.05

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

7

substancje lotne w temp. 105°C
volatiles in temperature 105°C

%, najwyżej
%, at most

0.3

wagosuszarka
moisture analyzer

8

substancje rozpuszcz. w wodzie
water-soluble substances

%, najwyżej
%, at most

0.2

PN-86/C-04404/05

9

białość
whiteness

%, co najmniej
%, at least

90

spektrofotometr
spectrophotometer
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Tlenki cynku
Zinc oxides

Biel cynkowa Gatunek B4
Właściwości tej bieli sprawiają, że jest idealna do procesów, w których zachodzi potrzeba roztwarzania tlenku cynku. Ten produkt jest najczęściej stosowany do wyrobu fryty. Wykorzystuje się go także jako składnik dodatków do cementu, który poprawia właściwości betonu.

Species B4 zinc whiteness
This product is used most frequently for the production of frit. Its properties make it ideal for processes in which a need for the dissolution of
zinc oxide occurs. It is also used as an ingredient in cement additives to improve the properties of concrete.
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Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. tlenku cynkowego (ZnO)
zinc oxide content (ZnO)

%, co najmniej
%, at least

98.5

PN-88/C-81015

2

zaw. tlenku ołowiawego (PbO)
lead oxide content (PbO)

%, najwyżej
%, at most

0.5

ICP

3

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

1

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

4

substancje lotne w temp. 105°C
volatiles in temperature 105°C

%, najwyżej
%, at most

0.3

wagosuszarka
moisture analyzer

5

białość
whiteness

%, co najmniej
%, at least

86

spektrofotometr
spectrophotometer

Tlenki cynku
Zinc oxides

Tlenek cynku farmaceutyczny
Ten produkt stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Wytwarza się z niego pudry, maści i kremy. Charakteryzuje
go najwyższa czystość , drobnoziarnistość i białość. Dbałość o najwyższy poziom jakości sprawiła, że produkowany przez nas tlenek cynku
farmaceutyczny spełnia restrykcyjne normy Europejskiej Farmakopei. Wśród jego odbiorców są największe polskie i światowe koncerny.

Pharmaceutical zinc oxi
Zinc oxide is used in the pharmaceutical and cosmetic industries, and is an ingredient in powders, ointments and creams. This product is
characterized by the highest degree of purity, fineness and whiteness. A concern for the highest level of quality means that the zinc oxide
which we produce meets stringent European Pharmacopoeia standards for cleanliness. Recipients include the largest Polish and international companies.
Lp

Wymaganie/Requirement

1

identyfikacja
identification

2

zaw. tlenku cynkowego (ZnO)
zinc oxide content (ZnO)

3

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

zgodność z Eur. Phar. 7
compatibility with Eur. Phar. 7

Eur. Phar. 7

99.0 - 100.5

Eur. Phar. 7

substancje alkaliczne
alkaline

zgodność z Eur. Phar. 7
compatibility with Eur. Phar. 7

Eur. Phar. 7

4

CO3-2 i cz.nrozp. HCl
CO3 and insoluble particles HCl

zgodność z Eur. Phar. 7
compatibility with Eur. Phar. 7

Eur. Phar. 7

5

zaw. arsenu (As)
arsenic content (As)

%, najwyżej
%, at most

0.0005

ICP

6

zaw. kadmu (Cd)
cadmium content (Cd)

%, najwyżej
%, at most

0.0010

ICP

7

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.0200

ICP

8

zaw. ołowiu (Pb)
lead content (Pb)

%, najwyżej
%, at most

0.0050

ICP

9

straty prażenia 500°C
loss on ignition 500°C

%, najwyżej
%, at most

1.0

Eur. Phar. 7

10

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

0.05

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

%

-2
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Tlenki cynku
Zinc oxides

Tlenek cynku paszowy
Tlenek cynku paszowy to dodatek E6. Jest produkowany zgodnie z wytycznymi HACCP. Dzięki stosowanym przez nas restrykcyjnym normom spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej związane z jakością i czystością.
Tlenek cynku w naszym produkcie jest nośnikiem mineralnego cynku - pierwiastka życia. Produkt znacząco poprawia przeżywalność prosiąt
w pierwszym okresie życia poprzez regulację flory jelitowej. Zapobiega biegunkom, które są główną przyczyną padnięć. W dalszym etapie
wpływa pozytywnie na przyrost masy i rozwój motoryczny. W hodowli drobiu stosowany jest dodatkowo do wypierzania.
Nasz zakład jest nadzorowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Nasz numer weterynaryjny to: αPL0215004p.
Firma posiada certyfikat FAMI-QS.

Feed zinc oxide
Feed zinc oxide is an E6 additive. It is produced according to HACCP guidelines. Owing to the stringent norms which we apply, it meets all
European Union requirements relating to quality and purity.
The zinc oxide in our product is a carrier of mineral zinc, an element of life. The product substantially improves the survival rate in piglets in
the earliest period of their lives via regulation of intestinal flora. It works against diarrhoea, the main cause of death, and at the subsequent
stage has a positive effect on weight gain and motor development. In poultry it is also used for defeathering.
Our factory is supervised by the District Veterinary Inspectorate and our veterinary number is αPL025004p.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. cynku (Zn)
zinc content (Zn)

%, co najmniej
%, at least

80

PN-88/C-81015

2

zaw. ołowiu (Pb)
lead content (Pb)

%, najwyżej
%, at most

0.0400

ICP

3

zaw. arsenu (As)
arsenic content (As)

%, najwyżej
%, at most

0.0010

ICP

4

zaw. kadmu (Cd)
cadmium content (Cd)

%, najwyżej
%, at most

0.0030

ICP

5

zaw. chromu (Cr)
chromium content (Cr)

%, najwyżej
%, at most

0.0010

ICP

6

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.3 mm
residue on the sieve 0.3 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

2

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008
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Tlenki cynku
Zinc oxide

Tlenek cynku paszowy z dodatkiem materiału paszowego
Tlenek cynku paszowy z dodatkiem materiału paszowego, jako naturalny nośnik mineralnego cynku, jest doskonałym suplementem diety.
To produkt stosowany w żywieniu trzody chlewnej w początkowych stadiach rozwoju. Zapewnia duży przyrost masy mięśniowej i wpływa na rozwój układu nerwowego. Działa także przeciwbiegunkowo. Jest wytwarzany z zachowaniem wszystkich dyrektyw i norm (w tym
HACCP), a nasz zakład znajduje się pod stałym nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii.
Jesteśmy producentem premiksów wapniowo magnezowych lub silikatowych (78 %, 75%, 72% Zn).
Dodatki materiału paszowego poprawiają parametry technologiczne produktu m.in. poprawiają „płynność” co ma zasadnicze znaczenie
podczas transportu pneumatycznego.

Feed zinc oxide with added feed material
Feed zinc oxide, as a natural carrier of mineral zinc, is an excellent dietary supplement. This is a product used to feed pigs in the early stages of
development. It ensures large muscle mass growth and contributes to the development of the nervous system. It also works against diarrhea.
It is produced in compliance with all directives and standards (including HACCP), and our factory is under the constant supervision of the
District Inspector of Veterinary Medicine.
We are a producer of calcium and magnesium or silicate premixes (78 %, 75%, 72% Zn).
Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. cynku (Zn)
zinc content (Zu)

%, co najmniej
%, at least

72

PN-88/C-81015

2

zaw. nośnika
media content

%, najwyżej
%, at most

8

PN-88/C-81015

3

zaw. ołowiu (Pb)
lead content (Pb)

%, najwyżej
%, at most

0.0400

ICP

4

zaw. arsenu (As)
arsenic content (As)

%, najwyżej
%, at most

0.0010

ICP

5

zaw. kadmu (Cd)
cadmium content (Cd)

%, najwyżej
%, at most

0.0030

ICP

6

zaw. chromu (Cr)
chromium content (Cr)

%, najwyżej
%, at most

0.0010

ICP

7

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.3 mm
residue on the sieve 0.3 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

2

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008
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Tlenki ołowiu
Lead oxides

Towar niebezpieczny / Hazardous material - nr UN2291
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Tlenki ołowiu

Lead oxides

Jesteśmy jednym z wiodących producen-

Huta Oława is a leading Polish supplier of

tów tlenków ołowiu w Europie. Produku-

lead oxides. We produce a full range of the-

jemy pełen asortyment tlenków: od glejty

se, from litharge, through battery powder,

żółtej, poprzez proszek akumulatorowy, aż

to red lead.

do minii ołowianej.
Jesteśmy uznanymi specjalistami w tej

We are recognized specialists in the field,

dziedzinie, a jakość naszych produktów

and many satisfied clients appreciate the

doceniana jest przez wielu zadowolonych

quality of our products.

Klientów.
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Tlenki ołowiu
Lead oxides

Minia ołowiana do szkła
Ten gatunek minii ołowianej jest stosowany w produkcji szkła kryształowego i optycznego. Jest wytwarzany z ołowiu o czystości minimum
99,970%. W branży szklarskiej jesteśmy jego najważniejszym dostawcą.
Nasz produkt charakteryzuje się wyjątkowo wysoką czystością oraz wysokim stopniem utlenienia (aż do 33% PbO2). Naszą minię można stosować z powodzeniem zamiennie z glejtą pylistą lub granulowaną.
Gatunek NS dzięki dodatkowi specjalnego medium ma niższą wartość parametru pylenia nawet od wcześniej wspomnianej glejty granulowanej. Pozwala to na jego bezpieczniejsze dla zdrowia pracowników transportowanie i przesypywanie. Znikomy dodatek tego medium
wystarcza aby osiągnąć pożądany efekt bez wpływu na jakość i jest naturalny dla produkowanego z minii szkła.

Red Lead for glass
Red lead is used in the production of crystal glass. The production takes place in two stages using lead with a minimum quality of 99,970%.
The first stage is acquiring lead(II) oxide from Barton’s oxidizer. The next step involves furnacing to red lead.
We are the most important supplier of minium in the glass industry. Our product is characterized by an exceptionally high purity and a high
degree of oxidation (up to 33% of PbO2).
The red lead we supply is used for the production of materials including crystal and optical glass interchangeably with powdery and granulated massicot.
The NS2 type, owing to addition of a special medium, does not emit dust, which allows it to be transported and poured with a greater degree
of safety as regards the health of employees.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

łączna zawartość (PbO+Pb3O4)
total content (PbO+Pb3O4)

%, co najmniej
%, at least

99.0

PN-89/C-81004

2

zaw. tlenku ołowiowego (PbO2)
lead oxide content (PbO2)

%, co najmniej
%, at least

26

PN-89/C-81004

3

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

4

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

5

zaw. srebra (Ag)
silver content (Ag)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP
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Tlenki ołowiu
Lead oxides

Minia ołowiana do akumulatorów
Produkcja tej minii odbywa się z ołowiu o czystości minimum 99,970%. Głównym jej odbiorcą jest przemysł akumulatorowy. Jest to produkcja przede wszystkim akumulatorów stacjonarnych oraz trakcyjnych. Jesteśmy wszędzie tam gdzie wymagana jest długa praca baterii oraz
odporność na wielokrotne ładowania i rozładowywania. Z naszej minii produkuje się akumulatory pracujące powyżej 10 lat. Wymusza to
wysoki standard i reżim kontroli jakości naszego produktu.

Red Lead for batteries
Red lead minium is used primarily in the production of batteries. The production takes place in two stages using lead with a minimum quality
of 99,970%. The first stage is acquiring lead(II) oxide from Barton’s oxidizer. The next step involves furnacing to red lead.
Minium is used for the production of both stationary and traction batteries. These are characterized by an exceptionally long service life and
the possibility of charging multiple times. The minium we make is used for the production of batteries which work for over 10 years.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

łączna zawartość (PbO+Pb3O4)
total content (PbO+Pb3O4)

%, co najmniej
%, at least

99.0

PN-89/C-81004

2

zaw. tlenku ołowiowego (PbO2)
lead oxide content (PbO2)

%, co najmniej
%, at least

28

PN-89/C-81004

3

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

4

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

5

zaw. bizmutu (Bi)
bismuth content (Bi)

%, najwyżej
%, at most

0.03

ICP

6

zaw. srebra (Ag)
silver content (Ag)

g/100g, najwyżej
g/100g, at most

0.002

ICP

7

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

g/cm3, najwyżej
g/cm3, at most

1

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008
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Tlenki ołowiu
Lead oxides

Proszek akumulatorowy Barton
Proszek akumulatorowy „Barton” (tlenek akumulatorowy) jest używany do produkcji akumulatorów samochodowych gdzie jest głównym
składnikiem pasty. Produkt ten powstaje w technologii Bartona.

Barton battery powder
„Barton” battery powder (battery oxide) is used in battery production and is a primary ingredient of battery pastes. This product is made
through lead oxidation in Barton’s oxidizer.

Lp

Wymaganie/Requirement

Jednostka/Unit

Wartość/Value

Metoda badania/Method of testing

1

zaw. tlenku ołowiawego (PbO)
lead oxide content (PbO)

%

65 - 82

WT

2

zaw. ołowiu metalicznego (Pb)
metallic lead content (Pb)

%, co najmniej
%, at least

18 - 35

WT

3

zaw. żelaza (Fe)
iron content (Fe)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

4

zaw. bizmutu (Bi)
bismuth content (Bi)

%, najwyżej
%, at most

0.03

ICP

5

zaw. srebra (Ag)
silver content (Ag)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

6

zaw. miedzi (Cu)
copper content (Cu)

%, najwyżej
%, at most

0.002

ICP

7

gęstość nasypowa
bulk density

g/cm3, najwyżej
g/cm3, at most

2

WT

8

absorpcja
absorption

g H2 SO4/100g proszku, co najmniej
g H2 SO4/100g powder, %, at least

13.5

WT

9

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.15 mm
residue on the sieve 0.15 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

0.5

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008

10

pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0.063 mm
residue on the sieve 0.063 mm square mesh

%, najwyżej
%, at most

5.0

norma wew. 01/2008
internal standard 01/2008
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Stara pieczęć

Old seal

Stara pieczęć, na której zaprezentowano

An old seal depicting obverses and rever-

awersy i rewersy medali, jakie zdobyły wy-

ses of medals awarded to the products of

roby zakładu min. Medal Cesarza Austro-

the facility. A medal of the Austro-Hunga-

-Węgier Franciszka Józefa. Przy jej pomocy

rian Emperor Francis Joseph. It was used to

oznaczano drewniane beczki z zapakowa-

mark zinc oxide packed in wooden barrels.

nym w nie tlenkiem cynku. Oryginał ma

The original is around 30 cm in diameter

około 30 cm średnicy i obecnie znajduje się

and is currently in the office of the Chair-

w gabinecie Prezesa Zarządu.

man of the Board.
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