
TEKNISET ÖLJYT



8712789100537 / Vuokarasva Goldwax  
spray 12 x 600 ml
100 % kasvipohjainen vuokarasva erityisesti konditoria
tuotteille ja muihin vaativiin kohteisiin. Ohuesti levittyvä.

• Kasviöljy (rapsi), emulgointiaine E322 (rapsi),  
sakeuttamisaine (E903) (kasviperäinen vaha)

• Säilytys 15–20 °C

• Säilyvyysaika 24 kk 

8712789114374 / Voiteluöljy Pancoating 10 l
100 % kasvipohjainen vuokarasva yleiskäyttöön.

• Kasviöljy (rapsi), emulgointiaine (rapsi) E322,  
sakeuttamisaine (E903) (kasviperäinen vaha)

• Säilytys: 10–30 °C 

8712789114428 / Voiteluöljy Gold 1000 20 l
Korkealaatuinen, 100% kasvipohjainen vuokarasva helposti 
irtoaville tuotteille.

• Kasviöljy (rapsi, palmu RSPOMB), vaha (kasviperäinen),  
emulgointiaine E322 (auringonkukka) 

8712789120924 / Voiteluöljy Gold 3000 BIB 10 l
Korkealaatuinen, 100 % kasvipohjainen vuokarasva helposti 
irtoaville tuotteille.

• Kasviöljy (palmu RSPOMB, auringonkukka), emulgointiaine 
E322 (auringonkukka), sakeutusaine E903 (kasviperäinen 
vaha) 

VUOKARASVAT



Onnistu  
joka kerta!

8712789114343 / Voiteluöljy Goldwax 400 10 l
Valumaton irrotusöljy haastaville tuotteille (mm. muna ja 
sokerituotteet, konditoriatuotteet). Soveltuu käytettäväksi 
myös kuumiin vuokiin.

• Kasviöljy (rapsi, palmu RSPOSG), sakeuttamisaine E903  
(kasviperäinen), emulgointiaine E322 (rapsi) 

8712789114336 / Voiteluöljy Goldwax 400 1000 l
Valumaton irrotusöljy haastaville tuotteille (mm. muna ja  
sokerituotteet, konditoriatuotteet). Soveltuu käytettäväksi 
myös kuumiin vuokiin.

• Kasviöljy (rapsi, palmu RSPOSG), sakeuttamisaine E903  
(kasviperäinen), emulgointiaine E322(rapsi) 

8712789114350 / Voiteluöljy E40 20 l
100 % kasvipohjainen vuokaemulsio yleiskäyttöön helposti 
irtoaville tuotteille (korkea rasvapitoisuus). Peltien voiteluun. 
Käyttölämpötila 15–25 °C.

• Vesi, kasviöljy(rapsi), emulgointiaine (E476),  
sakeuttamisaine (E903) 

8712789114725 / Voiteluöljy E40 1000 l
100 % kasvipohjainen vuokaemulsio yleiskäyttöön helposti 
irtoaville tuotteille (korkea rasvapitoisuus). Peltien voiteluun. 
Käyttölämpötila 15–25 °C.

• Vesi, kasviöljy(rapsi), emulgointiaine (E476),  
sakeuttamisaine (E903)







Easy Go Keg -annostelija helpottaa öljyämistä
Loppuun asti suunniteltu kokonaisuus ratkaisee öljyämisen eri haasteet. 
Ympäristöystävällinen 20 litran pakkaus. Helppo kytkeä. Tarvitset ainoastaan  
paineilmaliitännän. Sopii kaikille Sonneveldin teknisille öljyille.

Paineilman avulla pystyt itse säätelemään ruiskun kaarevuutta ja leveyttä. Tällöin on 
helppo ruiskuttaa pyöreitä tai soikion mallisia vuokia sekä pitää työympäristö siistinä.

6000075 / KEG-ruiskulaite

8712789116446 / Voiteluöljy  
Goldwax Easy Go Keg 20 l
100 % kasvipohjainen vuokarasva vaikeasti ir
toaville tuotteille. Voidaan käyttää kaikenlaisis
sa vuoissa ja uunipelleissä. Käytä alkuperäistä 
Easy Go Keg annostelijaa. Käyttölämpötila 
15–25 °C. Varastointi ja kuljetuslämpötila 
10–30 °C. Kegpakkauksen säilytyslämpötila  
ei saa nousta >40 °C.

• Kasviöljy (rapsi), emulgointiaine (rapsi) E322, 
kasviperäinen vaha (E903)



8712789116873 / Palakoneöljy Divison 20 20 l
100 % kasvipohjainen öljy palakoneille, soveltuu viskositeettinsä puolesta erityisen hyvin  
vanhemmille palakoneille, taikinasuppiloiden öljyämiseen sekä viipalointikoneille.

• Kasviöljy (rapsi), vaha (kasviperäinen) 

8712789117320 / Palakoneöljy Divison 20 KEG 20 l
100 % kasvipohjainen öljy palakoneille, taikinasuppiloiden öljyämiseen sekä viipalointikoneille.

• Kasviöljy (rapsi), vaha (kasviperäinen) 

8712789114916 / Palakoneöljy Divison 5 20 l
100 % kasvipohjainen palakoneöljy, soveltuu erityisen hyvin uusille palakoneille. Soveltuu myös viipalointikoneille.  
Ehkäisee taikinan ja tuotteiden tarttumisen terään, mikä parantaa tarkkuutta. Kuljetus ja varastointilämpötila 10–30 °C.

• Kasviöljy (rapsi) 
 

8712789114299 / Palakoneöljy Divison 5 1000 l
100 % kasvipohjainen palakoneöljy, soveltuu erityisen hyvin uusille palakoneille. Soveltuu myös viipalointikoneille.  
Ehkäisee taikinan ja tuotteiden tarttumisen terään, mikä parantaa tarkkuutta. Kuljetus ja varastointilämpötila 10–30 °C.

• Kasviöljy (rapsi)

PALAKONEÖLJYT



puh. 02 4365 900 
tilaukset@condite.fi

#makujajokaiseenruokapöytään
#yhdessäolemmeenemmän

#conditeoy


