
UNIVERSAL SPRAYFEDT TIL EASY GO KEG 
SPRØJTESYSTEM

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato

Emballage

Gold 1000 Easy Go Keg fåes i 20 liter beholder

Gold 1000 Easy Go Keg er en vegetabilsk sprayfedt til alle 

brødtyper og fedtholdige kager. Den er velegnet til alle typer 

af plader, bakker og forme. Gold 1000 Easy Go Keg er designet 

specielt til Easy Go Keg sprøjtesystemet og kan kun anvendes 

sammen med systemet.

Den høje kvalitet af olie og voks reducerer betydeligt mængden 

af brændte rester der sidder tilbage på plader og forme efter 

bagværket er fjernet.

Resultatet er et flottere bagværk og længere holdbarhed på dit 

udstyr. Gold 1000 Easy Go Keg er også velegnet til koldhævet og 

frossen dej.

Gold 1000 

- Baseret på vegetabilsk olie og voks

- Velegnet til alle brødtyper

- Minimerer fastbrænding

CBP A/S
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Produkterne fra Sonneveld forhandles af:

Gold 1000 Easy Go Keg



UNIVERSAL SPRAYFEDT TIL EASY GO KEG 
SPRØJTESYSTEM

Goldwax Easy Go Keg er en vegetabilsk universal sprayfedt til brød 

og kager. Den har et meget effektivt spraymønster og er velegnet 

til alle typer af plader, bakker og forme. Goldwax Easy Go Keg er 

designet specielt til Easy Go Keg Air-Mix sprøjtesystemet og kan 

kun anvendes sammen med Air-Mix systemet.

Dette produkt er særlig velegnet til produkter med højt indhold 

af æg/protein (eks. sandkager og skærekager), samt meget 

sukkerholdige produkter. 

Den høje kvalitet af olie og voks reducerer betydeligt mængden 

af brændte rester der sidder tilbage på plader og forme efter 

bagværket er fjernet. Resultatet er et flottere bagværk og længere 

holdbarhed på dit udstyr. Goldwax Easy Go Keg er også velegnet 

til koldhævet og frossen dej.

Bemærk: Goldwax kan kun anvendes sammen med Easy Go Air-

Mix

Goldwax

- Høj slip effekt

- Velegnet til alle brød og kager

- Baseret på vegetabilsk olie og voks

Goldwax Easy Go Keg
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Produkterne fra Sonneveld forhandles af:

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato

Emballage

Goldwax Easy Go Keg fåes i 20 liter beholder


