KARTA PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU
SEDAR PELLET DRZEWNY
Pellet 100% drewna sosnowego.

ZASTOSOWANIE
Pellet to paliwo z biomasy wykorzystywane do ogrzewania domów i innych pomieszczeń.
Ze względu na właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkownika, jest zaliczany do
najbardziej efektywnych źródeł energii.
Jest też paliwem ekologicznym - emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości
dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po
spaleniu niewielka ilość popiołu (poniżej 0,5 % dla pelletu SEDAR Premium Quality) może
zostać używa jako nawóz.

SKŁAD
Granulki w kształcie walca ze złamanymi końcami sprasowane pod wysokim ciśnieniem z
suchych zmielonych i czystych trocin drzewnych o określonej długości i średnicy. Pellet o
średnicy 6 mm składa się w 100% z trocin iglastych.

OPAKOWANIE

Na jednej palecie znajduje się 65 worków.
Jedna paleta = 65 worków = 975 kg
Rozmiar palety - 120x100x170 cm
1 TIR = 24 palety = 23,4 t

Worek 15 kg

KARTA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Jednostka

Wynik dla Sedar
Pellet drzewny

Wymagania normy
ENplus A1

Średnica

mm

6,0

Długość

mm

6,1
Do 40 (maks 1%
wyprasek ≤ 45 mm

3,15 < L ≤ 40

%
%
MJ/kg
kg/m³
%
%

5,46
0,30
18,16
656
0,12
99,2

≤ 10
≤ 0,7
≥ 16,5
600 ≤ BD ≤ 750
≤ 1,0 (< 0,5%)
≥ 98,0

Badana cecha

Wilgoć całkowita
Zawartość popiołu
Wartość opałowa
Gęstość nasypowa
Części drobne (< 3,15 mm)
Wytrzymałość mechaniczna

Niska emisja CO2

Czysty i bezpieczny w użytkowaniu
i przechowywaniu

Niewielka ilośc popiołu pozostająca
po spalaniu - ≤ 0,35 %

Nie zawiera substancji szkodliwych

Nie powoduje alergii

Łatwy w przechowywaniu

Nie emituje przykrych zapachów

Wysokokaloryczny
≥ 5,3 kWh z kilograma peletu

Ekologiczny popiół
do wykorzystania jako nawóz

CERTYFIKATY

PL 009

SKŁADOWANIE
Pellet należy składować w miejscach suchych, wolnych od wilgoci, nie wystawionych na
bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych oraz w miejscach zbytnio
nasłonecznionych.
Pellet wyprodukowano w IKEA Industry Sp. z o.o. Oddział w Resku.
Dla Sedar sp. z o. o.
e-mail: biuro@sedar-dystrybucja.pl www.sedar-dystrybucja.pl tel. 500 306 161, 793 656 118
Właścicielem marki SEDAR PELLET DRZEWNY jest Sedar Sp. z o.o.

