
Ovam 25
Για κοπτοδιαιρέτες ζύμης και για μηχανές κοπής 
ψημένων προϊόντων σε φέτες.
Φυτικά έλαια, λεκιθίνη.

Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση. 
Για καθημερινή χρήση.

Ovam 40
Για κοπτοδιαιρέτες ζύμης και για μηχανές κοπής 
ψημένων προϊόντων σε φέτες.
Φυτικά έλαια, λεκιθίνη.

Πολύ υψηλή αντίσταση στην οξείδωση. 
Για μηχανές που δεν χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Φυτικά λιπαντικά.

Χρήση

Σύσταση

Χρήση

Σύσταση

Αντικολλητικά προϊόντα         
& φυτικά λιπαντικά.

Spray & Bake.
Σημειώσεις. 

SEFCO ΖΕΕLANDIΑ Α.Β.Ε.Ε.
Πρώτες Ύλες Αρτοποιίας 
Ζαχαροπλαστικής Παγωτού
Θέση Γιαλού, Χριστούπολη, Τ.Θ.16, 19004 Σπάτα 
Τ 210 663 3662-3, 210 663 0706-7, F 210 663 4140
Ε  mail@sefcozeelandia.gr
 W www.sefcozeelandia.gr
                /sefcozeelandia

Πληροφορίες προϊόντος
Αντικολλητικά 
προϊόντα. 

Α
ντ

ικ
ολ

λη
τι

κή
 

ισ
χύ

ς

Ψ
ω

μί
 &

 
αρ

το
σκ

ευ
άσ

μα
τα

Π
ρο

ϊό
ντ

α 
ζα

χα
ρο

π
λα

στ
ικ

ής

Γλ
υκ

ές
 ζ

ύμ
ες

 μ
α

γι
άς

 
(τ

σο
υρ

έκ
ια

 κ
λπ

)

Εί
δη

 ζ
α

χα
ρο

π
λα

στ
ικ

ής
 

μ
ε 

π
ολ

λή
 ζ

ά
χα

ρη

Προϊόντα Carlo
Carlo*  • 

Carlo 300  • •   

Carlo 500  • •   

Προϊόντα Carlex
Carlex**  • •   

Carlex Spray    • •   	

Carlex 1000 • • • •   	 

Carlex TW 400  • •     
Carlex TW 700  • • •    

Carlex 220 • •    

Οργανικά προϊόντα
Carlex Organic  • • •    

 * Αν απαιτείται πιο λεπτόρευστο προϊόν προτείνουμε το Carlo 300.
 ** Για χρήση σε μηχανές καθαρισμού και λαδώματος λαμαρινών 
  προτείνουμε το Carlex 250 ή το Carlex TW 400.

Προϊόν

Ovam 85
Για κοπτοδιαιρέτες ζύμης και για μηχανές κοπής 
ψημένων προϊόντων σε φέτες, που χρειάζονται 
ένα πιο παχύρρευστο έλαιο. 
Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών με ιδιαίτερη 
φθορά λόγω μακροχρόνιας χρήσης.
Φυτικά έλαια.

Φυτικά έλαια ως εναλλακτική λύση για το παραφι-
νέλαιο. 

Ovam Organic
Για κοπτοδιαιρέτες ζύμης και για μηχανές κοπής 
ψημένων προϊόντων σε φέτες.
Οργανικά φυτικά έλαια, οργανική λεκιθίνη.

Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση. 
Για καθημερινή χρήση.

Ovam Spray
Για κάδους ωρίμανσης και για κοπτοδιαιρέτες.
Φυτικά έλαια, λεκιθίνη.

Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση.
Για καθημερινή χρήση.
Ιδιαιτερότητα: 
Ψεκάζεται και αναποδογυρισμένο.

Φυτικά λιπαντικά.

Χρήση

Σύσταση

Χρήση

Σύσταση

Χρήση
Σύσταση



Ανακαλύψτε τη γκάμα αντικολλητικών 
προϊόντων και φυτικών λιπαντικών.        

Η Zeelandia αποτελείται από ένα διεθνές γκρουπ εταιρειών. Από το 
1900 έχουμε τη φήμη ενός αξιόπιστου προμηθευτή, προσφέροντας 
λύσεις που δίνουν στα προϊόντα σας το προβάδισμα, συνδυάζοντας 
υψηλής ποιότητας αντικολλητικά προϊόντα με τεχνογνωσία, 
εξειδίκευση και καινοτόμες τεχνολογίες. 

Διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα αντικολλητικών προϊόντων και φυτικών 
λιπαντικών από τότε που παρουσιάστηκε το πρώτο προϊόν, Carlo, το 
1935. Καθένα από αυτά τα προϊόντα προσφέρει πολύ καλή αποκόλληση, 
αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών που χρησιμοποιείτε, διευκο-
λύνει τον καθαρισμό τους και διατηρεί ασφαλή και καθαρό τον χώρο 
εργασίας. Τα αντικολλητικά προϊόντα και τα φυτικά λιπαντικά της 
Zeelandia εγγυώνται μια ομαλή παραγωγική διαδικασία και εξαιρετικό 
σχήμα στα προϊόντα, κάνοντας τα πιο ελκυστικά στους πελάτες σας.

www.sefcozeelandia.gr
              /sefcozeelandia

Carlo
Για ψωμιά φόρμας και κουβέρ.
Νερό, φυτικά έλαια, γαλακτωματοποιητής.
Ισχυρή.

Carlo 300
Λεπτότερη σύνθεση από το Carlo. 
Για ψωμιά φόρμας και κουβέρ. 
Νερό, φυτικά έλαια, γαλακτωματοποιητής.
Iσχυρή.

Carlo 500
Για ψωμιά φόρμας και κουβέρ. 
Φυτικά έλαια, νερό, φυτικό κερί.
Πολύ ισχυρή.

Χρήση
Σύσταση

Αντικολλητική ισχύς

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Χρήση
Σύσταση

Αντικολλητική ισχύς

Σημειώσεις: 

• Για συστήματα ψεκασμού 
που απαιτούν ένα πιο 
λεπτόρρευστο αντικολλη-
τικό προϊόν προτείνουμε 
το Carlo 300.

• Όταν το στοφάρισμα δια-
κόπτεται με κατάψυξη ή 
με ψυγείο-στόφα προτεί-
νουμε το Carlex.

Γαλακτώματα.

Carlex
Για είδη ζαχαροπλαστικής.
Για ζύμες με μαγιά που μπαίνουν στην κατάψυξη 
ή σε ψυγείο-στόφα.
Φυτικά έλαια, φυτικό κερί, λεκιθίνη.
Πολύ ισχυρή.

Carlex Spray
Για είδη ζαχαροπλαστικής.
Για ζύμες με μαγιά που μπαίνουν στην κατάψυξη 
ή σε ψυγείο-στόφα.
Φυτικά έλαια, λεκιθίνη.
Πολύ ισχυρή.

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Έλαια & κηροί.

Σημειώσεις: 

• Για μηχανές καθαρισμού 
σκευών και για συστή-
ματα ψεκασμού χωρίς 
αέρα προτείνουμε ένα 
λεπτόρρευστο έλαιο, όπως 
το Carlex για τις κλασικές 
λαμαρίνες και το Carlex 
TW400 για τις διάτρητες 
λαμαρίνες.

Carlex 1000
Για είδη ζαχαροπλαστικής με υψηλή περιεκτικότητα 
ζάχαρης.
Για γλυκές ζύμες μαγιάς που μπαίνουν στην 
κατάψυξη ή σε ψυγείο-στόφα.
Φυτικά έλαια, φυτικό κερί, λεκιθίνη.
Εξαιρετικά ισχυρή.

Carlex Organic
Για είδη ζαχαροπλαστικής με υψηλή περιεκτικότητα 
ζάχαρης.
Για γλυκές ζύμες μαγιάς που μπαίνουν στην 
κατάψυξη ή σε ψυγείο-στόφα.
Οργανικά φυτικά έλαια, οργανική λεκιθίνη, 
οργανικό φυτικό κερί.
Πολύ ισχυρή.

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Χρήση

Σύσταση

Αντικολλητική ισχύς

Έλαια & κηροί.

Έλαια & κηροί.

Carlex TW 400
Για απλά αρτοσκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής 
που ψήνονται σε διάτρητες λαμαρίνες. 
Για την προστασία ειδικών επιστρώσεων στα σκεύη, 
όπως σιλικόνη και τεφλόν.
Φυτικά έλαια, φυτικό κερί, λεκιθίνη.
Πολύ ισχυρή.

Carlex TW 700
Για προϊόντα ζαχαροπλαστικής με υψηλή 
περιεκτικότητα ζάχαρης και μεγάλη διάρκεια 
ζωής. 
Για την προστασία ειδικών επιστρώσεων στα 
σκεύη, όπως σιλικόνη και τεφλόν.
Φυτικά έλαια, φυτικό κερί, λεκιθίνη.
Πάρα πολύ ισχυρή.

Carlex 220
Για μηχανές καθαρισμού σκευών που χρησιμοποι-
ούνται για αρτοσκευάσματα, ψωμί και είδη 
ζαχαροπλαστικής.
Φυτικά έλαια, φυτικό κερί, λεκιθίνη.
Πολύ ισχυρή.

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς

Χρήση

Σύσταση
Αντικολλητική ισχύς


