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Undersökning rörande mjölksyra och derivat därav. 

1. Använder Ni inom Ert företag någon (några) av följande produkter? (Markera svaren med kryss i svars-

rutorna) 

A. Teknisk mjölksyra Ja O Nej 

B. Näringsmjölksyra Ja LJ Nej 

C. Farmakopémjölksyra C] Ja C! Nej 

D. Mjölksyreestrar: 

a) metyl-, etyl-, butyl- Q Ja O Nej 

b) andra — Q Ja • Nej 

E. Mjölksyrade salter • Ja Q Nej 

(Var vänlig och anteckna om särskilda förhållanden i närvarande stund föreligga i fråga om Edert företags 

användning av mjölksyra och derivat därav.) 

2. Ungefär hur stor är i så fall Eder förbrukning av dessa produkter? (Angiv viktsenheten så noggrant som 

möjligt!) 1/1—31/12 1938 1/1—30/11 1945 

A. Teknisk mjölksyra 

B. Näringsmjölksyra 

C. Farmakopémjölksyra 

D. Mjölksyreestrar: 

a) metyl-, etyl-, butyl- 

b) andra — 

E. Mjölksyrade salter 

(För att erhålla möjlighet bedöma marknaden vore det värdefullt att erhålla både förbrukningen 1/1—30/11 

1945, d. v. s. den hittillsvarande förbrukningen 1945, och förbrukningen under hela år 1938.) 



3. Hur bedömer Ni idag förbrukningen av dessa produkter inom Edert företag för de närmaste åren? Kommer 
den att ökas eller minskas? 

A. Teknisk mjölksyra • ökning • Minskning • Ingen förändring 

B. Näringsmjölksyra Q ökning Q Minskning l H Ingen förändring 

C. Farmakopémjölksyra Q ökning • Minskning • Ingen förändring 

D. Mjölksyreestrar: 

a) metyl-, etyl-, butyl- G ökning • Minskning Ingen förändring 

b) andra Q Ökning Q Minskning • Ingen förändring 

E. Mjölksyrade salter Q ökning Q Minskning C] Ingen förändring 

4 .  Om det nuvarande priset på ljus teknisk mjölksyra, c:a 2 kr per kg 100 %-ig produkt, sänkes till 1:25— 

1:50 kr per kg 100 %-ig produkt, och det nuvarande priset på näringsmjölksyra, c:a 3 kr per kg 100 %-ig 

produkt, sänkes till 1:75—2 kr per kg 100 °/o-ig produkt, skulle då förbrukningen av någon av dessa produk

ter inom Ert företag öka? (Alternativt, om dessa produkter nu ej användas: skulle då förbrukning av någon 

av dessa produkter bli aktuell?) 

f För brukningen skulle öka 
Teknisk mjölksyra. I ] ^ Förbrukning skulle bli aktuell 

( Förbrukningen skulle öka 
Näringsmjölksyra. .J |  Förbrukning skulle bli aktuell 

• 

• 

I Förb rukningen skulle ej öka 

|  Förbrukning skulle ej bli aktuell 

{Förbrukningen skulle ej öka 
Förbrukning skulle ej bli aktuell 



5. Vilka kvalitetsfordringar ställer Ni på: 

A. Teknisk mjölksyra Halt: °/o Färg: 

B. Näringsmjölksyra Halt: °/o Färg: 

C. Farmakopémjölksyra Halt: °/o Färg: 

D. Mjölksyreestrar: 

a) metyl-, etyl-, butyl- Halt: °/o Färg: 

b) andra — Halt: % Färg: 

E. Mjölksyrade salter: Halt: %> Färg: 

(Angiv gärna även andra kvalitetsfordringar än mjölksyrehalt och färg) 

6. Äro några andra än ovannämnda mjölksyrederivat av intresse för Eder? I så fall vilka? 

(Angiv gärna kvalitetsfordringar) 

7. önskar Ni prov av någon eller några mjölksyreprodukter? I så fall vilka? 

Produkt: önskad mängd: 



Proven skola sändas till (fullständig adress): 

i::::::: =r i 
8. Om Ni finner det förenligt med Edra intressen att ange, inom vilka speciella grenar av Eder tillverkning, 

som mjölksyreprodukter komma till användning, vore vi tacksamma för uppgifter härom. 

Företag: 

Adress: 

Ovanstående uppgifter ha med företagsledningens medgivande lämnats av: 

Namn: 

Titel/yrke: 

Tel.-nummer: 

! 
4488.45. Zetterlund & Thelanders Boktr, -A.-B. 


