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Formule de Acoperire 
OptiShield

• OptiShield® Plus - Chifle, pâine, 
prăjituri și brioșe

• OptiShield® SC - Panouri plate și 
canelate, forme metalice pentru vafe 
și alte modele complexe de matrițe

• OptiShield® SD - Covrigi, prăjituri dulci 
și alte aluaturi foarte lipicioase

• OptiShield® EM - Brioșe englezesti  
și vafe care se coc la o temperatură 
ridicată

• OptiShield® EZ - Pizza și alte produse 
cu conținut ridicat de ulei care 
necesită curățare

• OptiShield® CR - Linii de coacere a 
diverselor tipuri de fursecuri, crumpet 
englezești

Opțiuni de Acoperire
• Acoperire exterioară pentru tavă (EXT)

• Prevenirea coroziunii (CP)

EXT și CP pot fi combinate între ele în 
formule personalizate pentru a satisface 
nevoile dvs. unice. 

Acoperirile noastre fluoropolimerice OptiShield® au fost dezvoltate 
pentru a oferi o soluție durabilă pentru condițiile în care o 
acoperire standard nu va funcționa. Fie că aveți un aluat extrem de 
lipicios sau temperaturi extreme, avem o formulă care va funcționa 
pentru operația dumneavoastră. Acoperirile OptiShield sunt 
certificate și fără PFOA.

Calitatea Acoperirilor OptiShield
• Consistență: Sistemul nostru robotizat de ultimă generație asigură consistența 

absolută a acoperirii.

• Controlul Calității: Un inginer chimist la fața locului și experți în controlul calității și 
proceselor implementează o procedură de inspecție 100%, asigurând o consistență 
optimă pe parcursul întregului proces de acoperire.

• Durabilitate: OptiShield oferă un finisaj care este semnificativ mai durabil decât alte 
acoperiri antiaderente.

Beneficiile Stratului de Acoperire OptiShield
• Calitate Superioară a Produsului: OptiShield oferă un flux excelent de aluat care 

produce un produs frumos rumenit, perfect copt.

• Randament Crescut: Produsele coapte pe tăvile acoperite cu OptiShield se 
eliberează fără efort, chiar și în cele mai extreme condiții, ceea ce reduce în mod 
semnificativ deșeurile și produsul deteriorat.

Valoarea Stratului de Acoperire OptiShield
• Durată de Viață Extinsă: Formulele OptiShield sunt formulate cu multa pricepere 

pentru un anumit produs, pentru a asigura cea mai lungă durată de eliberare a 
produsului respectiv.

• Eficient din Punct de Vedere al Costurilor: În multe operațiuni cu volum mare, 
acoperirea OptiShield se poate plăti singură în mai puțin de un an.

• Igienizare Îmbunătățită: Agenții de eliberare și uleiurile utilizate în mod obișnuit 
pentru îmbunătățirea eliberării nu sunt necesare.

Continuat rin inversare.

Zoltan Simon
+40 726 757 849
zsimon@americanpan.com

Straturi de Acoprire Antiaderente OptiShield®
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Locații de Producție și Servicii American Pan

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

Urbana, OH  |  Crescent, PA 
Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

Bauru, Brazilia
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com 

Alexandria, România
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Finspång, Suedia
Tel: +46 122 249 90
E-mail: info@runex.com

BIROURI DE VÂNZĂRI

Malling, Danemarca
Tel: +45 23 68 51 85
E-mail: jalbertsen@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Milano, Italia
Tel: +34 699 97 42 40
E-mail: dario@americanpan.eu

Almelo, Olanda
Tel: +31 6241 08202
E-mail: ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvegia
Trondheim, Norvegia
Tel: +47 62 81 33 55
E-mail: info@runex.com

Cluj Napoca, România
Tel: +40 726 757 849
E-mail: zsimon@americanpan.com

Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel: +971 54 533 4336
E-mail: nbaroudi@americanpan.com

LOCAȚII DE SERVICE

Irlam, Anglia
Skelmersdale, Anglia
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Barcelona, Spania
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com
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