
Výhody:
- vysoká oxidačná stabilita,
- vyššia efektivita oproti minerálnym
mazivám - vďaka triacylglyceridom v zložení.

 
OVAM 25
ideálne mazivo do každej 
pekárskej prevádzky

ZEELANDIA s.r.o.
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
tel. +421 55 642 79 36
www.zeelandia.sk

CALL centrum: 
0800 100 707; 0800 101 328
objednavky@zeelandia.sk

V prípade ďalších informácií 
kontaktujte náš obchodný 
a technologický tím.

Facebook: 
https://www.facebook.com/ZeelandiaSK/

Podporuje plynulý chod 

strojov a krájačov

Kompletne vyrobený na 

báze rastlinných olejov

Zabraňuje oxidácii a 
nesteká vďaka vysokej 
oxidačnej stabilite

Zaručuje izoláciu medzi 
cestom a strojom a 
zaručuje plynulý chod 
mechanických častí stroja



OVAM 25
Špecifikácia produktu

Špeciálny rastlinný olej s vysokou odolnosťou voči oxidáxii, slúži k premazávaniu 
pohyblivých častí strojového zariadenia v pekárni, ktoré prichádzajú do styku s cestom 
- ako sú deličky cesta, rezačky, vyguľovacie pláty do deličky alebo aj do misiek na 
kysnutie cesta. Je vhodný pre všetky typy zariadení. Aplikovateľný ako ručne, tak aj strojovo.

Zloženie: rastlinný olej (repka), emulgátor: E 322 (repka).
Technické údaje: 

Viskozita 54 - 64 mPa.s (25 °C, 15 Pa)
Jódové číslo ± 110
Peroxidové číslo max. 5
Bod zadymenia 230 ° C
Špecifická hmotnosť 910 kg/m³ (20 °C)
Hodnota kyslosti max. 0,6 mg KOH/g
Číslo zmydeľnenia 188 – 194 mg KOH/g
Bod vzplanutia 250 °C
Rancimat hodnota 4 – 8 hodín (120 ºC)

Energetická hodnota: 3696 kJ/100g (884 kcal/100g). 
Nutritívna hodnota v 100 g výrobku: Tuky 99,9 g; 
z toho nasýtené mastné kyseliny 8,6 g; Sacharidy 0,0 g; 
z toho cukor 0,0 g; Vláknina 0,0 g; Bielkoviny 0,0 g; 
Soľ (sodíkx2,5) 0,0 g.
Balenie: kanister 15,0 L
Skladovanie: skladujte pri optimálnej teplote:
15 - 25°C.
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spray
& Bake.

Porovnanie celého radu OVAM:

OVAM 25 pre relatívne 
  nové zariadenia 
                      v neustálom režime

OVAM 40 pre zariadenia, ktoré  
  sa nepoužívajú konti- 
  nuálne, malé prevádzky

OVAM 85 vyššia viskozita, 
  pre staršie zariadenia

OVAM 110 pre veľké krájačky 
  chleba

OVAM  so špeciálnym zložením 
ORGANIC oleja a lecitínu


