
 

 

 

Nome do produto: Mulch de casca de pinho (8-20mm; 15-25mm; 25-45mm)  

Aprovado por:    Gerrie Covens - General Manager          DATE: 01-01-2017     

Produtor:     PinusPro - Sustainable Products, S.A. 

     Rua do Matadouro 203, 3070-436 Valeirinha 

     Tel. +351 231451055/+351 968785053 

 

 

 

- Origem do produto: PinusPro, S.A., Portugal  

- O produto não inibe o crescimento das plantas 

- Isento de Infestantes 

- O produto está isento dos seguintes contaminantes: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), 
Polychlorobiphenyls (PCB), e Radioactividade (Cs 134<300bq / Cs 137<300bq) 

- A mistura deve estar isenta dos seguintes componentes: 

 Organismos geneticamente modificados 

 Produtos de origem animal das categorias 1 e 2 (artigos 4 e 5 do regulamento 
1774/2002) bem como chorumes e estrumes que representem risco de propagação de 
doenças graves (qualquer que seja a natureza do seu tratamento ou do produto final) 

 Lamas (qualquer que seja a sua origem) 

 Compostos urbanos ou residenciais 

 Compostos provenientes de fermentações 

 Particulas de madeira tratadas quimicamente ou serrim fresco 

 Vidro, metal ou plástico 

 

Informação complementar: 

Este produto não faz parte das classes de risco definidas pelo regulamento CE 1272/2008 e não 
contém as substâncias perigosas referidas no artigo 59 do 1º paragrafo do regulamento CE 
1907/2006.  

 

 

 

Ficha Técnica 

Informação Geral 

Especificações Técnicas 



 

 

 Unidades 
Valor alvo 

Minimo Maximo 

Propriedades Fisicas 

Matéria Orgânica %/matéria seca 85  
Matéria seca %/matéria seca 60  
Densidade kg/m3 200 300 
Quantidade de fibras % 80  
Quantitdade de pedaços de madeira % 10  
    

Propriedades Quimicas 

pH   6 
Conductividade Eléctrica (EC) mS/cm  0.6 
Cr mg/kg  < 5 
Ni mg/kg  < 5 
Cu mg/kg  < 8 
Zn mg/kg  < 20 
Cd mg/kg  < 0,2 
Hg mg/kg  < 0,1 
Pb mg/kg  < 10 
Salmonella spp. UFC/g  Isento 
Escherichia coli  UFC/g  < 50 
Nematodos  UFC/g  Isento  

 

Todos os produtos são tratados por vapor de acordo com o regulamento europeu (Artigo 17-2 
da decisão 2012/535/EU). Operador registado na DGADR nro 4807. 

  

Caracteristicas fisico-quimicas 


