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GERMANY

DÜBÖR Groneweg
GmbH & Co. KG

Grüner Sand 72

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

info@dubor.de
www.dueboer.de 

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

SWITZERLAND

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

info@dubor.nl
www.dueboer.com

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.dubor-france.fr

CROATIA

DUBOR d.o.o.

Druge Poljanice 4
10040 Zagreb

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

info@dubor.hr
www.dueboer.com

SPAIN

DUBOR Canarias S.L.

Plaza Ayuntamiento, 5
08187 Santa Eulalia de Ronçana

Tel  +34/93/570.15.11
Fax +34/93/570.20.83 

duborat@dubor.es
www.dueboer.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.dueboer.com



Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   krájače chleba, pásové krájače, deličky cesta a lieviky na cesto
Vlastnosť:   dobré spracovanie a mazanie povrchov a častí strojov 

S

Tento výrobok obsahuje:  rastlinné oleje · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   deličky cesta, krájače chleba 
Vlastnosť:   dobré spracovanie, stabilný voči oxidácii 

Tento výrobok obsahuje:  rastlinný olej · rastlinný vosk · lecitín 
Oblasť použitia:   kotúčové krájačky chleba s naolejovaním
Vlastnosť:   chuťovo neutrálny, nevytvára hmlu pri postrekovaní, úsporný pri používaní 
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Tento výrobok obsahuje:  rastlinný olej · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   krájače chleba, pásové krájače, deličky cesta a lieviky na cesto 
Vlastnosť:   dobré spracovanie, chuťovo neutrálny 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · antioxidant 
Oblasť použitia:   separačný prostriedok a rezný olej stabilný voči chladu pre potravinársku a cukrovinkársku výrobu
Vlastnosť:   stabilný voči chladu, stabilný voči oxidácii 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   výborne vhodné na oddeľovanie z foriem a plechov pri používaní strojov na čistenie plechov a oceľových 
   pásových pecí  
Vlastnosť:   dlhodobo stabilný voči oxidácii 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   separačný vosk pre dierované plechy a formy na pečenie, stroje na čistenie plechov a oceľové pásové pece 
Vlastnosť:   odolný voči vysokým teplotám, stabilný voči oxidácii 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · voskový ester · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   pre plechy a formy, stroje na čistenie plechov a oceľových pásových pecí 
Vlastnosť:   vysoko účinný separačný vosk, stabilný voči oxidácii 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · voda· rastlinný vosk · emulgátor 
Oblasť použitia:   univerzálny separačný prostriedok na mastenie foriem a plechov na pečenie 
Vlastnosť:   vysoko kvalitná emulzia

Tento výrobok obsahuje: voda · rastlinný olej · rastlinný vosk · emulgátor
Oblasť použitia:    na mastenie foriem a plechov na pečenie 
Vlastnosť:    jednoduchá emulzia, dobre viditeľná vo forme

Tento výrobok obsahuje: rastlinný olej · voda· rastlinný vosk
Oblasť použitia:   separačný prostriedok na mastenie foriem a plechov na pečenie, paderbornských sťahovacích a 
   hranatých foriem 
Vlastnosť:                  vysoko kvalitná emulzia

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · rastlinný vosk · lecitín
Oblasť použitia:   Univerzálny separačný prostriedok pre všetky formy na chlieb a koláče, viedenské a piškótové 
   formy a paderbornské sťahovacie a hranaté formy  
Vlastnosť:   univerzálne použiteľný, nevytvára hmlu

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · voskový ester · lecitín  
Oblasť použitia:   nízkoviskózny separačný prostriedok pre všetky plechy a formy, vhodný najmä na výrobu 
   cukroviniek a trvanlivého pečiva 
Vlastnosť:   dobré spracovanie, odolný voči vysokým teplotám
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Tento výrobok obsahuje: rastlinný olej · rastlinný vosk · lecitín
Oblasť použitia:   špeciálny separačný prostriedok pre plechy, formy a platne na oblátky. Na prvé mastenie nových foriem  
Vlastnosť:   stabilný voči oxidácii, vysokoviskózne 

Tento výrobok obsahuje: rastlinný olej · rastlinný vosk · lecitín
Oblasť použitia:   Separačný prostriedok pre všetky plechy a formy na chlieb, v ktorých sa pečie, 
   toastový a biely chlieb, podlhovastý a formovaný chlieb
Vlastnosť:   štandardný separačný olej 

Tento výrobok obsahuje: rastlinný olej · rastlinný vosk · lecitín 
Oblasť použitia:   separačný prostriedok pre všetky formy na chlieb a koláče a paderbornské sťahovacie a hranaté formy  
Vlastnosť:   vysoko kvalitný, stabiný separačný prostriedok

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · rastlinný vosk · lecitín
Oblasť použitia:   univerzálny separačný prostriedok pre všetky formy na chlieb a koláče
Vlastnosť:   univerzálne použiteľný 

Tento výrobok obsahuje: rastlinné oleje · rastlinný vosk · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   pre všetky plechy a formy, oceľové pásové pece a stroje na čistenie plechov 
Vlastnosť:   dobré spracovanie, odolný voči vysokým teplotám 

Tento výrobok obsahuje: rastlinný bio olej · rastlinný bio vosk · lecitín 
Oblasť použitia:   bio separačný prostriedok pri pečení na mazanie plechov a foriem. Iba na výrobu 
   rastlinných bio výrobkov* 
Vlastnosť:   štandardný bio separačný olej 

Tento výrobok obsahuje:  bio rastlinné oleje · lecitín 
Oblasť použitia:   bio rezný a separačný olej pre krájačky chleba, krájanie a deličky, lieviky 
   na cesto. Používa sa aj ako bio separačný prostriedok pri pečení na plechy a formy*
Vlastnosť:   dobré spracovanie, chuťovo neutrálny 

Tento výrobok obsahuje: rastlinný bio olej · rastlinný bio vosk · lecitín  
Oblasť použitia:   bio separačný prostriedok pri pečení na mazanie plechov a foriem. Iba na výrobu 
   rastlinných bio výrobkov* 
Vlastnosť:   univerzálne použiteľný 

Tento výrobok obsahuje: rastlinný bio olej · rastlinný bio vosk · lecitín 
Oblasť použitia:   kotúčové krájačky chleba s olejovaním. Iba na výrobu rastlinných 
   bio výrobkov* 
Vlastnosť:   chuťovo neutrálny, úsporný pri používaní 

Zloženie:    rastlinné oleje · rastlinný vosk · lecitín · antioxidant · freón
Oblasť použitia:   špeciálny separačný prostriedok na pečenie, varenie a grilovanie. Dokonalé oddeľovanie od 
   plechov a foriem všetkých druhov. Pekárne, pečivárne, mäsiarne, veľkovývarovne, reštaurácie  
Vlastnosť:   nevytvára hmlu, chuťovo neutrálny, úsporný pri používaní, sprej, obsah 600 ml  

Zloženie:     rastlinné oleje · lecitín · antioxidant · freón
Oblasť použitia:   lievikové deličky a kónické vyguľovače cesta, nože na rezanie cesta, krájačky chleba
Vlastnosť:   nevytvára hmlu, chuťovo neutrálny, úsporný pri používaní, sprej, obsah 600 ml 

Zloženie:     rastlinné oleje · lecitín · antioxidant 
Oblasť použitia:   pre všetky stroje na krájanie chleba, deličky cesta
Vlastnosť:   dobré spracovanie, stabilný voči oxidácii, fľaša PET, obsah 1 l 
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3 l Kanister
15 l Kanister
120 l plastový výpožičný sud
200 l oceľový sud 
600 l kontajner IBC a mobilná nádrž 
1.000 l kontajner IBC  

Separačný prostriedok

Výrobky bio

Separačný spej

Obaly

PR 100 SG-Öl

PR 100 Spray

SG-Öl Spray

* Všetky výrobky bio certifikované cez: 
www.gruenstempel.de

DE-ÖKO-021

www.gruenstempel.de

DE-ÖKO-021
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