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Varenummer 11156

Bagepapir, ABENA Cater-Line, 100m x
42cm, bleget, i cut-box, Premium
Svanemærket
Premium kvalitet
Størrelse til industrikøkken
Rulle i cut-box

Produktbeskrivelse

Det svanemærkede Cater-Line bagepapir har en ekstra tyk silikonebehandling på begge sider og forhindrer dermed særligt effektivt, at bagværk og
madvarer hænger fast. Rullen leveres i en cut-box, der letter håndteringen. Bagepapiret er ikke tilsat fluor og er ikke bleget med klor. Det kan anvendes ved både bagning, opbevaring og opvarmning af fødevarer og er velegnet til brug i både almindelig ovn samt mikrobølgovn.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Bagepapir

Varemærke

ABENA

Vareserie

Cater-Line

Sekundær farve

Bleget

Egenskaber

Bionedbrydelig

Features

I cut-box

Ingredienser/sammensætning

Dobbeltsidet silikonebelagt papir

Længde/dybde

100 m

Bredde

42 cm

Vægt, netto

1.638 kg

Vægt, brutto

1.81 kg

Tykkelse

40 g/m2

Kvalitetsniveau

Premium

Certifikater

Svanemærket, Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler

1935/2004/EU, 2023/2006/EC, 94/62/EC, BEK 681 25.05.2020

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Papiret er brandbart og må ikke røre ovnens sider og varmelegeme. Vær også opmærksom på
at løst papir i en varmluftsovn kan flyve op og ramme varmelegemet.

Holdbarhed

5 år

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Temperaturtolerance

Temperatur fra -30°C til 220°C.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

PROD22712

1115604

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

3 rl

50.1 cm

29.3 cm

10.2 cm
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Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i
kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.
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