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Aditivi furajeri pentru fermele de animale

44 Produse ale grupului BASF de
interes pentru fermieri

• Acizi organici - pentru conservarea cerealelor, a fânurilor și a silozurilor.
• Acizi organici - destinați sanitației furajului și a apei de băut.
• Enzime - pentru păsări și porci, pentru o mai bună digestie a cerealelor.
• Fitaza - pentru reducerea fosfatului din furaj și, implicit, reducerea costurilor de producție a furajului.
• Carotenoizi - pentru colorarea gălbenușului la ouăle de consum, precum și pentru colorarea pielii
la puiul broiler.
• Acidul linoleic conjugat Omega 6 - pentru reducerea intervalului între fătări la vaci, 
precum și pentru o creștere a producției de lapte.
• Vitaminele A, E, B2 și Calpan.
• Propilen glicol și colina lichidă.
• Minerale Glycinate – Zinc, Cupru, Fier, Mangan.

Produsele BASF pot fi utilizate pentru toate speciile
de animale de fermă și domestice.

Persoana de contact: Alexandru Vereșezan - Account Manager Animal Nutrition România
Tel: 0722.677.396 | E-mail: alexandru.veresezan@btc-europe.com

Divizia Nutriția Animalelor oferă o gamă largă de 
aditivi furajeri pentru animale, precum:
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Elastospray®

Termoizolații poliuretanice

Elastocoat® C 
Hidroizolații poliuree

Elastospray® este o spumă poliuretanică, rigidă, cu celulație închisă. Domeniul de aplicabilitate cuprinde 
aproape toate suprafețele: acoperișuri plane și înclinate, plafoane, pereți și pardoseli. Sistemele Elastospray® 
sunt realizate direct pe obiectul de izolat, prin pulverizare. Aplicat în mai multe straturi, cu pistolul de pulverizat, 
materialul formează un strat de termoizolare continuu, uniform, fără rosturi și interstiții, eliminând punțile termice. 
Punerea în operă în stare “fluidă” face posibilă termoizolarea fără probleme a zonelor dificile, inaccesibile sau 
curbate – nu sunt necesare decupări și ajustări ulterioare. 

Elastocoat® este un produs pe bază de poliuretan/poliuree aplicat prin pulverizare și este proiectat pentru 
a îmbunătăți performanța și protecția acoperișurilor, panourilor izolatoare, a țevilor, rezervoarelor și a altor 
suprafețe industriale de construcții sau infrastructură. Asemenea unei pelicule lichide, Elastocoat® ia forma 
suprafeței pe care se aplică, ținând cont de geometria suprafeței: suprafață continuă, fără rosturi, durabilă. 
Acoperă și sigilează suprafețe verticale și se usucă în câteva secunde.
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Persoană de contact:

Luminița Andrieș
Account Manager Engineering 
Plastics & Polyurethanes 

Tel : 0730.015.574.
E-mail: luminita.andries@basf.com

Persoană de contact:

Luminița Andrieș
Account Manager Engineering 
Plastics & Polyurethanes 

Tel : 0730.015.574.
E-mail: luminita.andries@basf.com
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