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Wszechstronne glazury do nabłyszczania wypieków - substytuty masy jajowej.
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GLAZURY



Unishine + Emulshine Extra

Wszechstronne glazury do nabłyszczania wypieków - substytuty masy jajowej.

GLAZURY

Dlaczego Dawn?
Nasze produkty się sprawdzają, ponieważ łączymy najwyższą jakość ze 

świetną znajomością rynku. 
Chcemy sprawić, aby dzięki Państwa i naszej pracy okazje, które celebrują 

konsumenci pozostały na długo w ich pamięci. Dawn to nie tylko produkty i serwis 
najwyższej jakości. To wiedza poparta 100-letnim doświadczeniem, zaangażowanie 

naszych ekspertów, innowacyjność i nieustanne dążenie do doskonałości. To korzyści, 
które oferujemy Państwu i konsumentom.

Kod produktu Nazwa Opakowanie

202037311 Emulshine Extra 6 x 1l butelki

202037025 Emulshine Extra 10l BIB

202034025 Unishine Plus 10l BIB

Do chlebów, bułek, 
croissantów i innych słodkich 
oraz wytrawnych wypieków!

Unishine Plus Emulshine Extra

Charakterystyka gotowy do użycia (RTU) gotowy do użycia (RTU)

Czysta etykieta czysta etykieta, nie zawiera E czysta etykieta, nie zawiera E

Składniki woda, białko roślinne, syrop 
glukozowy, mąka ryżowa

woda, olej roślinny, białka mleka, 
cukier, białko roślinne, błonnik

(z pszenicy) maltodekstryna

Termin przydatności 9 miesięcy, możliwość przechowy-
wania zamkniętego opakowania w 

temperaturze pokojowej

9 miesięcy, możliwość przechowywa-
nia zamkniętego opakowania 

w temperaturze pokojowej

Metoda aplikacji natrysk natrysk, pędzel, atomizacja, 
szczotkowanie, bębny, dyski, inne 

urządzenia przemysłowe

Moment aplikacji bezpośrednio przed lub po wypieku przed lub po garowaniu, mrożeniu, 
wypieku

Zastosowanie uniwersalne również dla wymagających wypie-
ków: bake-off, ciasto francuskie

Zalety w procesie produkcji eliminuje problem wahań cenowych jaj

możliwość rozcieńczania wodą 
do 20%

możliwość rozcieńczania wodą 
do 50%

łatwe czyszczenie narzędzi i urządzeń

nie klei się

nie pieni się podczas aplikacji

duża wydajność, umożliwia dopasowanie stopnia połysku i koloru

Zalety dla konsumenta odpowiedni dla wegetarian i wegan odpowiedni dla wegetarian

Eliminują problem wahań
 cenowych jaj.

Łatwe czyszczenie sprzętu po 
aplikacji.

Wysoki połysk, atrakcyjny 
wygląd wyrobu gotowego.
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