FINATUROL D
Ficha de características técnicas
Auxiliar tecnológico alimentar

Óleo vegetal de muito altas performances para máquinas divisoras e cortadoras de massas em
panificação.

APLICAÇÕES

Panificação


FINATUROL D foi especificamente desenvolvido para assegurar uma ótima
performance de lubrificação e para fornecer a máxima proteção das lâminas de
corte com menor consumo possível de óleo.
FINATUROL D previne qua a massa se pegue e previne a formação de
vernizes na superfície das lâminas.

ESPECIFICAÇÕES

Auxiliar tecnológico
alimentar:



- 100% vegetal
- Isento de OGM

- Sem alergénios
- Conforme as normas NSF 
- Aprovado pela DGCCRF




FINATUROL D é um produto 100% vegetal, sem OGM e sem compostos de
origem animal. É constituído por uma mistura de óleos vegetais e de aditivos
alimentares incluídos na lista positiva pela da Diretiva Europeia CE/95/2.
Composição conforme a legislação americana relativa ao contacto alimentar
direto FDA, 21 CFR 182-184. FINATUROL D é homologado NSF- 3H (agente
desmoldante).
FINATUROL D cumpre as leis europeias relativas a coadjuvantes alimentares,
a maioria da Diretiva 89/107/CE.
FINATUROL D foi aprovado em França pela DGCCRF (Direção Geral de
Consumo, da Concorrência e da Repressão de Fraudes) como auxiliar
tecnológico alimentar para a panificação. A quantidade residual máxima
autorizada é de 3 g/kg de massa.
FINATUROL D está em conformidade com os regulamentos 1829 &
1830/2003/CE referentes à etiquetagem dos OGM.
FINATUROL D não contém alergénios alimentares conforme as Diretivas
2007/68/CE, que modifica o Anexo II da Diretiva 200/13/CE.

VANTAGENS
Performances muito altas
Sem depósitos e proteção
das lâminas




Consumo reduzido



Sem odor nem sabor



CARACTERÍSTICAS
Aspeto, cor
Densidade a 15º C
Viscosidade cinemática a 40°C
Índice de ácido
Ponto de inflamação

Devido à sua excelente resistência à oxidação, FINATUROL D reduz a
formação de resíduos e de depósitos o que diminui a frequência da limpeza.
FINATUROL D possui excelentes propriedades de adesividade e untuosidade
que facilitam a lubrificação e reduzem o consumo de óleo.
FINATUROL D permite uma excelente precisão no peso obtido na divisão da
massa, mesmo a elevadas velocidades,
Devido à sua fórmula específica, FINATUROL D não altera o sabor nem o odor
do produto acabado.
MÉTODOS

UNIDADES

FINATUROL D

Visual
NF EN ISO 12185
NF EN ISO 3104
NF ISO 6618
NF EN 2592

kg/m3
mm2/s
mg KOH/g
°C

Claro e límpido, amarelo
920
35
0.2
> 300

Valores característicos médios apresentados a título indicativo

Recomendação:
Armazenar entre 0ºC e 30ºC ao abrigo da luz direta. Validade: 12 meses desde a data de produção.
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Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não apresenta riscos particulares.
Uma ficha de dados de segurança conforme a legislação em vigor na EU encontra-se disponível junto do seu Gestor Comercial.

