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Ovam 25
Voor het smeren van afmeet- en broodsnijmachines.

Plantaardige olie, lecithine.

Hoog resistent tegen oxidatie.
Voor dagelijks gebruik.

Ovam 40
Voor het smeren van afmeet- en broodsnijmachines.

Plantaardige olie, lecithine.

Zeer hoge resistentie tegen oxidatie. 
Voor gebruik in ambachtelijke en MKB bakkerijen.
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Carlo assortiment
Carlo  301  • 

     

Carlex assortiment
Carlex  300 • •   

Carlex Spray  300 • •   

Carlex 600  306 • • •    

Carlex 900  309 • • • •    

Carlex TW 700*  307 • • •     

Organic
Carlex Organic  308 • • •     
      

*  Voor het gebruik in platenpoetsmachines en geperforeerde bakplaten adviseren wij Carlex TW 700.   
     

Productinformatie 
Lossingsmiddelen. 

Carlex TW 700
Voor het lossen van zoetwaren met een hoog 
suikergehalte en een lange houdbaarheid. 
Voor het conditioneren van speciale coatings zoals 
silicone en teflon.

Plantaardige olie, plantaardige was, lecithine.

Zeer goed.

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Spray & Bake.
Lossings- en smeermiddelen 

Olie & was.

Smeermiddelen.

Product 
naam

Carlex Organic
Voor het lossen van (biologische) brood- en 
banketproducten.

Biologische plantaardige olie, biologische lecithine, 
biologische plantaardige was.

Zeer goed.

Ovam Organic
Voor het smeren van afmeet- en broodsnijmachines. 

Biologische plantaardige olie en lecithine.

Hoogresistent tegen oxidatie.
Voor dagelijks gebruik, ambachtelijke en industriële
bakkerijen.

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Gebruik

Samenstelling

EKO.

EKO
Voor biologisch 
gecontroleerde  
producties.



Recept.

Lossingsm
iddel.

Bakvorm.

Zeelandia (Koninklijke Zeelandia Groep b.v.) is een internationale groep van 
bedrijven. Sinds 1900 hebben we een reputatie opgebouwd als een 
betrouwbare leverancier van hoogwaardige oplossingen voor de 
professionele en industriële producenten van bakkerij- en banketproducten. 

Sinds de introductie van het eerste product in 1935, genaamd Carlo, heeft 
Zeelandia een omvangrijk scala aan lossings- en smeermiddelen voor je 
gecreëerd. Al deze producten staan garant voor een goede lossing, hygiëne en 
stabiliteit. Je verwerkt ze handmatig of met een doseersysteem. Voor een 
probleemloze productie en perfect vormgegeven producten reken je op de 
lossings- en smeermiddelen van Zeelandia.

Standaard Zeelandia assortiment 
lossings- en smeermiddelen. 

Carlo
Voor het lossen van busbrood.

Water, plantaardige olie, emulgator.

Goed.

Carlex
Voor het gemakkelijk laten lossen van banket. 
Voor gistdegen via vriezer of remrijskast.

Plantaardige olie, plantaardige was, lecithine.

Goed.

Carlex 600
Voor zoetwaren met een hoog suikergehalte.  
Voor zoete (gist)degen via diepvries of remrijskast.

Plantaardige olie, plantaardige was, lecithine.

Zeer goed.

Carlex 900
Voor zoetwaren met een hoog suikergehalte.  
Voor zoete (gist)degen via diepvries of remrijskast.

Plantaardige olie, plantaardige was, lecithine.

Extreem goed.

Carlex Spray
Voor het gemakkelijk laten lossen van brood- en
banketproducten. 

Plantaardige olie, lecithine.

Goed.

Ovam Spray
Voor trechters van afmeetmachines, deegverdelers
en rijskasten.  

Plantaardige olie, lecithine.

Hoog resistent tegen oxidatie.
Voor dagelijks gebruik in MKB bakkerijen.

Ondersteboven spuiten is mogelijk.

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Gebruik

Samenstelling

Lossingskracht

Gebruik

Samenstelling

LossingskrachtEmulsies.

Olie & was.

Olie & spray.

Advies
Voor het reinigen van
bakblikken, invetmachines
en luchtloze spuitsystemen
bevelen we een dunne
olie zoals Carlex aan bij
standaard bakblikken.

Notities. 

Altijd een goed advies.

Gebruik

Samenstelling

Voordeel

Sprays
Onze spuitbussen zijn meer 
dan alleen een product. 
Het is gemak. Product en 
een spuitgereedschap in 
één hand.

Advies
Indien het rijzen  
wordt onderbroken 
door diepvries of 
remrijskast, bevelen 
we Carlex aan.


