
Dimenzije:

Za zagotovitev pravega prileganja traku ali rokava, potrebujemo 
sledeče dimenzije traku:

Certi�kati in izjave:

Proizvajalec A.D. ACOVIA DESIGN d.o.o., je registriran kot podjetje za
proizvodnjo, uvoz, predelavo in prvo dajanje v promet materialov in 
izdelkov namanjenih za stik z živili, pri Zdravstvenem inšpektoratu RS

Z veseljem bomo izdeleli  trakove in rokave
po specijalnih velikostih in prilagojene na 
vaše dimenzije.

zmanjšano navzemanje vlage in hitrejše sušenje 
učinkovita zaščita pred mikrobiološkimi dejavniki

zmanjšana potreba po mokanju trakov in rokavov
 
omogočajo počivanje mehkega testa brez težav z 
lepljenjem testa na trak
 
zagotavljanje pravih pogojev za testo
 
zračnost trakov onemogoča nastajanje kondenza
 
brez štrlečih vlaken
 
pralna tkanina, dovoljena uporaba encimov za 
razgradnjo beljakovin

lahka montaža in demontaža ter enostavno vzdrževanje

identi�kacijska všivna etiketa
 
sledi smernicam HACCP, IFS, FDA
 
daljša življenjska doba, vsaj 3 leta

enostavno rokovanje

MagiCloth™ 
TRAK IN ROKAV ZA
FERMENTACIJSKO KOMORO

A.D. Acovia design d.o.o., Šaranovičeva 36 B, 1230 Domžale, Slovenija, EU
T. +386 1 7219-478, info@acovia-design.com, www.acovia-design.com
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Material:
Osnovni material: 100% tkanina MagiCloth™ WOOL, zračna, kosmata
FDA cert., pralna, dimenzijsko stabilizirana. Tkanina razvita v sodelovanju
z velikimi pekarnami in najboljšimi univerzitetnimi 
laboratoriji.  

Pranje in vzdrževanje:

Trakovi in rokavi so pralni. Dovoljena uporaba encimov za razgradnjo 
beljakovin za pranje trdovratnih madežev, po predhodno določenem 
pralnem postopku.  Podrobna navodila za vzdrževanje so priložena 
produktu.

Uporaba:

Trak ali rokav enostavno montiramo  na aparat. Trakove in rokave je 
potrebno redno prati po navodilih za vzdrževanje izdelka.
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Trakovi in rokavi za fermentacijske komore imajo ugoden vpliv na testo. 
Tkanina MagiCloth™ WOOL, razvita za ta namen, zmanjša možnost 
mikrobiološkega tveganja za kotaminacijo in zagotovi primerne pogoje 
za testo. Kosmata površina se ne lepi za testo in potrebuje manj mokanja. 

MagiCloth™ WOOL
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A - obseg rokava ali širina traku
B - dolžina rokava / traku


