FARMACEUTISCH

Producten
PRODUCT

BESCHRIJVING

VOORDELEN

Tri Star G0
Tri Star G2

witte suiker van hoge
kwaliteit, voldoet aan EG1kwaliteit, met heel weinig
kleur

Suiker ST

suiker van hoge kwaliteit,
voldoet aan EG1-kwaliteit












Compri
rechtstreeks
samendrukbare
suiker

Compri zonder bindmiddel:
instantsuiker
Compri met bindmiddel:
voor samengedrukte
producten

Compri-samenstellingen:
voor samengedrukte
producten

Compri-gekleurd:
voor gekleurde,
samengedrukte producten

extra witte kleur
schuimt weinig tijdens oplossing
heel weinig as
kristallen met verschillende grootte
lost snel op
stemt overeen met de Europese Pharmacopoeia
weinig kleur
weinig as
lost snel op
stemt overeen met de Europese Pharmacopoeia
op aanvraag

 kristallen met verschillende grootte
 snelle en onmiddellijke oplossing
 de verschillende bindmiddelen worden

opgenomen zodat de Compri-producten zo goed
mogelijk tot tabletten kunnen worden
omgevormd. Hierdoor kunnen harde tabletten
worden geproduceerd met weinig
samendrukkracht.
kristallen met verschillende grootte


 de verschillende combinaties van bindmiddelen

en andere additieven zorgen ervoor dat de
gewenste eigenschappen voor verschillende
toepassingen optimaal zijn, om de hardheid van
het tablet te wijzigen en de korreligheid te
verbeteren.

 bij dit Compri-type wordt de kleurstof toegevoegd
tijdens het agglomeratieproces door middel van
een sprayoplossing. Dit proces garandeert een
homogene oppervlaktestructuur van het
gekleurde eindproduct.

1. Producten en verpakking
PRODUCT

VERPAKKING

Tri Star G0

zak 25 kg - 1000 kg per pallet

Tri Star G2
Suiker ST
Compri rechtstreeks samendrukbare
suiker

zak 25 kg - 600 kg per pallet
zak 25 kg - 900 kg per pallet
25 kg - 600 kg per pallet

2. Technisch-commerciële service

Tervurenlaan 182
BE-1150 Brussel, België
tiensesuiker@raftir.be
www.tiensesuiker.com/industry
T +32 2 775 80 20

Nieuweweg 245, NL-6603 BM Wijchen
PO Box 46, NL-6600 AA Wijchen,
Nederland
sales@rafti.nl
www.rafti.nl
T +31 24 64 15 304

Tiense Suikerraffinaderij nv
Kampveldstraat 41, BE-8020 Oostkamp,
België
info@raftir.be
www.tiensesuiker.com/industry
T +32 50 83 30 30

Tiense Suikerraffinaderij nv
Carettestraat 33, BE-2170 Antwerpen,
België
info@raftir.be
www.candico.be
T +32 50 83 30 30

