
Ingrediënten: plantaardige oliën · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: broodsnijmachines, bandslicer, deegdeler en deegtrechter
Eigenschap: goede verwerking en smering van oppervlakken en machineonderdelen
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Ingrediënten:  plantaardige oliën · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: voor broodsnijmachines, bandslicer, deegdeler en deegtrechter
Eigenschap: goede verwerking, oxidatiestabiel

Ingrediënten:  plantaardige olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: Broodsnijmachines met rond mes met olieïng 
Eigenschap: neutraal van smaak, verstuift weinig, zuinig in gebruik
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Ingrediënten:  plantaardige olie · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: voor broodsnijmachines, bandslicer, deegdeler en deegtrechter
Eigenschap: goede verwerking, neutraal van smaak

Ingrediënten: plantaardige oliën · antioxidant
Toepassing: koudebestendig lossingsmiddel en snijdolie voor de levensmiddelenindustrie. Optimaal voor de  
 productie van bonbons 
Eigenschap: koudebestendig, oxidatiestabiel 

Ingrediënten: plantaardige oliën · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: hoogwaardig baklossingsmiddel voor alle soorten blikken, in het bijzonder voor staalbandovens en 
 bakblikreinigers, goede scheiding van suikergoed en lang bakkende waren
Eigenschap: Langdurige oxidatiestabiel

Ingrediënten:  plantaardige oliën · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: hoogwaardig baklossingsmiddel voor alle blikken en vormen, voor bakblikreinigers en staalbandovens
Eigenschap: hittebestendig, oxidatiestabiel

Ingrediënten: plantaardige oliën · wasester · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: voor bakblikken en bakvormen, bakblikreinigers en staalbandovens
Eigenschap: Scheidingswas met hoog vermogen oxidatiestabiel

Ingrediënten: plantaardige oliën · water · plantaardige was · plantaardige emulgator
Toepassing: universeel lossingsmiddel om bakvormen in te vetten, om allerlei bakwaren te scheiden
Eigenschap: hoogwaardige emulsie

Ingrediënten:  water · plantaardige olie · plantaardige was · plantaardige emulgator
Toepassing: om bakvormen in te vetten, blikken en kratten 
Eigenschap: eenvoudige emulsie, goed zichtbaar in de vorm

Ingrediënten: plantaardige olie · water · plantaardige was
Toepassing: invetten van bakvormen en blikken, sloffen en Paderborner Conzebakblikken
Eigenschap:           hoogwaardige emulsie

Ingrediënten: plantaardige oliën · plantaardige was · lecithine
Toepassing: universeel lossingsmiddel voor alle brood- en taartvormen
Eigenschap: universeel bruikbaar, verstuivingsarm

Ingrediënten: plantaardige oliën · lecithine · antioxidant
Toepassing: dun, vloeibaar lossingsmiddel voor alle bakblikken en vormen, bijzonder geschikt voor de scheiding 
 van suikergoed en lang bakkende waren  
Eigenschap: goede verwerking, hittebestendig
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Ingrediënten:  plantaardige olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: Lossingsmiddel voor moeilijk los te krijgen taart, voor langbakkende waren en suikergoed. Voor het 
 eerste invetten van nieuwe vormen 
Eigenschap: zeer warmtebelastbaar, oxidatiestabiel, hoog viskeus

Ingrediënten: plantaardige olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: Lossingsmiddel voor alle broodbakvormen, ronde en speciale broden
Eigenschap: dunne vloeistof scheidingsolie

Ingrediënten: plantaardige olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: speciaal lossingsmiddel voor broodbakvormen en Conzebakblikken  
Eigenschap: zeer stabiel lossingsmiddel

Ingrediënten: plantaardige olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: universeel lossingsmiddel voor alle brood- en taartvormen
Eigenschap: universeel bruikbaar

Ingrediënten:  plantaardige oliën · plantaardige was · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: Lossingsmiddelen voor alle bakblikken en vormen, goed te verwerken in staalbandovens en 
 bakblikreinigers, 
Eigenschap: goede verwerking, hittebestendig

Ingrediënten: plantaardige bio-olie · plantaardige was · lecithine
Toepassing: Bio-baklossingsmiddel om blikken en vormen in te vetten
Eigenschap: DE-ÖKO-021

Ingrediënten:  plantaardige bio-oliën · lecithine
Toepassing: Bio-snijdolie en lossingsmiddel voor broodsnijmachines, bandslicer, deegdeler en 
 deegdoseermachine.Bio-baklossingsmiddel om bakblikken en bakvormen in te vetten 
Eigenschap: DE-ÖKO-021

Ingrediënten:  plantaardige oliën · plantaardige was · lecithine · antioxidant · drijfgas
Toepassing: Speciaal geschikt voor de bakkerij in de winkel, handig en altijd snel bij de hand als het 
 dringend is. Invetten van bakvormen en bakblikken 
Eigenschap: verstuift weinig, neutraal van smaak, zuinig in gebruik, spuitbus, inhoud 600 ml
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Ingrediënten:  plantaardige oliën · lecithine · antioxidant · drijfgas
Toepassing: Speciaal voor kneedbak, kegel, kneedmachine, deegdoseermachine, deegsnijmachine en snijwielen
Eigenschap: verstuift weinig, neutraal van smaak, zuinig in gebruik, spuitbus, inhoud 600 ml 
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Ingrediënten:  plantaardige oliën · lecithine ·  antioxidant
Toepassing: voor broodsnijmachines, bandslicer, deegdeler en deegtrechter
Eigenschap: goede verwerking, oxidatiestabiel, PET-fles, inhoud 1 liter
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3 l jerrycan
15 l jerrycan
100 l kunststoffen vat
200 l stalen vat
600 l container IBC en mobiele tank
1.000 l container IBC

Alle DÜBÖR-producten zijn 100% uit zuiver plantaardige ingrediënten gemaakt en 
bevatten geen declaratieplichtige grondstoffen

IFS

Koosjer

Halal

RSPO/SG

3 l 
15 l

100 l 
200 l 
600 l 

1.000 l 

Lossingsmiddelen

Bio-producten

Bakscheidings 
sprays

Vatmaten

Certificaten



LOSSINGSMIDDELEN
OVERZICHT

INTERNATIONAL

GERMANY

GmbH & Co. KG

Grüner Sand 72

info@dubor.de
www.dubor.de 

GERMANY

Langfuhren 16

foodtech@dueboer.com
www.dueboer-foodtech.de 

info@dubor.nl
www.dubor.nl

info@dubor.hr
www.dueboer.com

DÜBÖR Groneweg

Tel  +49 5222 9344 0
Fax +49 5222 9344 50

DÜBÖR Food Tech GmbH

79713 Bad Säckingen

Tel  +49 7761 93323 30
Fax +49 7761 93868 25

SWITZERLAND/ITALY 

DÜBÖR Backtrennmittel-
und  Apparatebau AG

Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken

Tel  +41 62 865 62 40
Fax +41 62 865 62 50

verkauf@dueboer.com 
www.dueboer.ch

NETHERLANDS

DÜBÖR Nederland b.v.

De Kreek 10
4906 BB Oosterhout

Tel  +31 162 42 11 11
Fax +31 162 42 11 16

FRANCE

DÜBÖR France S.A.S.

RD 52
68490 Ottmarsheim

Tel  +33.3.89.83.25.83
Fax +33.3.89.26.27.99

dubor@dubor-france.fr 
www.dueboer.com

CROATIA

DUBOR d.o.o.

Druga Poljanice 4
10040 Zagreb

Tel  +385 1 65 23 882
Fax +385 1 65 28 134

SPAIN

Delegación Cataluña
DUBOR CANARIAS S.L.

C/Can Pantiquet nº 98
08100 Mollet del Valles

Tel  +34.935701511
Fax +34.935702083 

duborat@dubor.es
www.dubor.de

MALAYSIA

DÜBÖR Asia LTD

Jalan Jumidar Buyong
87000 Labuan F.T. Malaysia

Tel  +60 87 425 619
Fax +60 87 417 412

sales@duborasia.com
www.duborasia.com
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