FINATUROL HT
Ficha de características técnicas
Auxiliar tecnológico alimentar

Óleo vegetal de desmoldagem para altas temperaturas.

APLICAÇÕES

Pastelaria e padaria



O FINATUROL HT é um óleo vegetal para desmoldagem. Pode ser utilizado
em todas as desmoldagens difíceis após passagem pelo forno.
O FINATUROL HT garante uma desmoldagem otimizada de todos os produtos
de padaria e pastelaria sem alteração do paladar e do odor do produto acabado
mesmo em produtos com elevado período de conservação.
A manutenção da película de óleo durante a cozedura oferece excelentes
performances de desmoldagem e evita a colagem.

ESPECIFICAÇÕES

Auxiliar tecnológico
alimentar:

- 100% vegetal
- Isento de OGM
- Sem alergénios

- Conforme as normas NSF
- Aprovado pela DGCCRF



O FINATUROL HT é um produto 100 % vegetal, sem OGM nem compostos
de origem animal. É formulado a partir de uma mistura de óleos vegetais e de
aditivos alimentares incluídos na lista autorizada pela diretiva 95/2/CE.
A sua composição está de acordo com a legislação relativa aos auxiliares
tecnológicos alimentares. A sua utilização submete-se à legislação local em
vigor em cada país.
O FINATUROL HT está conforme a legislação americana, FDA, CFR 182-184,
no que se refere ao contacto alimentar direto.
O FINATUROL HT está em conformidade com os regulamentos 1829/2003/CE
e restante regulamentação relativa à etiquetagem dos OGM.
O FINATUROL HT não contém alergénios alimentares em conformidade com
as diretivas 2000/13/CE e 2003/89/CE.

VANTAGENS
Redução de custos de
manutenção e proteção do
revestimento dos moldes



Redução do consumo



Odor e paladar neutros no
produto acabado



Fácil aplicação



CARACTERÍSTICAS

A excelente resistência à oxidação do FINATUROL HT permite reduzir a
formação de resíduos nos moldes ou nas placas de cozedura, diminuindo a
frequência de limpeza. Deste modo, o revestimento antiaderente é conservado
em bom estado durante mais tempo.
O FINATUROL HT permite reduzir de forma muito significativa o consumo do
produto (até 40%) em relação aos agentes de desmoldagem convencionais
(óleos vegetais ou óleos brancos).
Graças à sua fórmula específica, FINATUROL HT não altera, nem o paladar,
nem o odor do produto acabado.
O FINATUROL HT é um líquido homogéneo que não necessita de préaquecimento antes de ser utilizado. A sua viscosidade permite uma aplicação
fácil.
MÉTODOS

UNIDADES

FINATUROL HT

Visual

-

Líquido límpido, Amarelo

Massa volúmica a 20°C

NF EN ISO 12185

kg/m3

930

Viscosidade a 40 °C

NF EN ISO 3104

mm2/s

110

Aspeto, Cor

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.

