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Boyens – Skiljemedelsexperten!

Boyens Backservice är experter på vegetabiliska skiljemedel. Boyens har 15 års erfarenhet och är 
verksamma i ca 40 länder.

Skiljemedel har många funktioner för livsmedelsprodukter, t.ex. att lossa livsmedel från formar och plåtar. 
Rätt vegetabiliska skiljemedel/system ser till att man får minsta möjliga sot- och kolrester på produkterna. 
Skiljemedel gör också det lättare att hålla rent plåtar och formar. Rätt skiljemedel behöver heller aldrig 
överdoseras för att skilja en produkt.

Sedan i början av 2012 representerar Femtorp Boyens Backservice. Vårt samarbete och kunskap hoppas vi 
att många kunder kommer att ta del av.

I denna produktfolder har vi samlat Boyens Backservice sortiment. Vi hoppas att det kommer att 
tydliggöra produkterna, hjälpa till med den tekniska informationen samt skapa massor av inspiration om 
hur ni kan förbättra er verksamhet med rätt skiljemedel.

Ha en riktigt trevlig läsning!



KEG – Det återvinningsbara spraysystemet

KEG är ett slutet återvinningsbart spraysystem som kopplas till 
tunnor med skiljemedel eller avvägarolja. Ingenting är snabbare, 
renare, mer hygieniskt eller effektivare än att använda ett KEG-
system. Här kan ni göra en kostnadsbesparing 
på upp till 50% jämfört med andra traditionella 
sprayflaskor. KEGEN är stapelbar, mobil och flexibel 
att använda. Systemet kräver ingen el eller konstant 
tryckluftsanslutning. KEG-systemet sprutar enbart där 
ni själv väljer och skapar ingen onödig spraydimma. 
Detta underlättar både vid rengöring och förbättrar 
arbetsmiljön. 
Tillsammans med Boyens finns 
ett väl utarbetat retursystem. När 
din KEG är förbrukad returneras 
denna till Femtorp. Dessa skickas 
sedan vidare för påfyllnad hos 
Boyens. Detta gör att man sparar 
onödig återvinningskostnad samt 
skonar miljön.

Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp.

44988 KEG Skiljemedel PCO 1
Ett universialt vegetabiliskt skiljemedel med hög skiljekraft. För bageri- och andra 
livsmedelsprodukter som är svåra att få loss från formar eller plåtar. Utmärkt för användning i 
spraysystem. Sparsam förbrukning. Användningstemperatur: minst 20ºC. Keg-Airless-Spraysystem 
är mycket ekonomisk och enkel att använda. 

1x30liter KEG 1x30liter KEG

441082 KEG Avvägarolja Schneideöl 
En universal vegetabilisk olja utmärkt som smörj- och skärolja. Schneideöl en hartsfri olja, bildar 
ett tunt skikt på metallytor och förhindrar deg eller bröd från att fastna. Utmärkt för användning i 
spraysystem. Sparsam förbrukning.

1x30liter KEG 1x30liter KEG



Fördelar

Kundreferenser

• Lätt att dosera rätt mängd.

• Sparar onödig återvinningskostnad, vilket ger kostnads- och miljöbesparingar.

• Snabb och enkel att använda och utan tidsödande förberedelser.

• Produkten hamnar där den ska och ger ingen spraydimma som sätter sig i lokalen.

• Arbetsmiljön förbättras genom att det blir mindre spraydimma och ingen drivgas.

Några röster från våra kunder om KEG-systemet.

Bageriet Sjöstrands & Erics Bröd AB 
i Munka-Ljungby, Björn Sjöstrand

– Det är skönt att slippa alla sprayburkar och 
skiljefettet kommer där vi vill ha det. Det är ett 
enkelt system att använda. 

Konditori Katarina i Malmö, Peter Björkman 

– Några fördelar är att vi upplevt en 50% 
kostnadsbesparing sen vi började använda KEG-
systemet. Positiva fördelar är att det blir en bättre 
arbetsmiljö för våra anställda samt att systemet 
är miljöbesparande. KEG-systemet är en väl 
fungerade produkt.

Kontakta Femtorp för ytterligare referenser.
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Produkter
Art.nr Artikelnamn Förp. Trp.förp.

44492 Formspray
Skiljemedel till bakformar och plåtar. För bageri- och andra livmedelsprodukter som är svåra att 
få loss från formar eller plåtar.

1x600ml 6x600ml

44978 Skiljemedel PCO 1
Ett universialt vegetabiliskt skiljemedel med hög skiljekraft. För bageri- och andra 
livsmedelsprodukter som är svåra att få loss från formar eller plåtar. Utmärkt för användning i 
spraysystem. Sparsam förbrukning.  

1x10liter 1x10liter

441056 Skiljemedel TR olja 200 
Hög kvalitativt 100% vegetabiliskt skiljemedel för bageri- och konditoriprodukter. Skiljemedel 
TR olja 200 har hög skiljekraft, vilket ger låg dosering på era formar och plåtar. Särskilt bra för 
produkter som innehåller höga halter av socker och protein. Utmärkt för användning i spraysystem.

1x10liter 1x10liter

441077 Avvägarolja Schneideöl 
En universal vegetabilisk olja utmärkt som smörj- och skärolja. Schneideöl en hartsfri olja, bildar 
ett tunt skikt på metallytor och förhindrar deg eller bröd från att fastna. Utmärkt för användning i 
spraysystem. Sparsam förbrukning.

1x10liter 1x10liter

443429
441147

Spraygelé Neutral BIB 
Frysstabil 100% färdig gelé att använda på tårtor och bakelser. Spraygelén förlänger hållbarheten 
och din produkt får ett elegant utseende. Maskintemperatur 80-90°C.

1x5kg
1x12kg

1x5kg
1x12kg

443275
441142

Spraygelé Aprikos BIB 
Frysstabil 100% färdig gelé att använda på tårtor och bakelser. Spraygelén förlänger hållbarheten 
och din produkt får ett elegant utseende. Maskintemperatur 80-90°C.

1x5kg
1x12kg

1x5kg
1x12kg

443427
441145

Spraygelé Röd BIB 
Frysstabil 100% färdig gelé att använda på tårtor och bakelser. Spraygelén förlänger hållbarheten 
och din produkt får ett elegant utseende. Maskintemperatur 80-90°C.

1x5kg
1x12kg

1x5kg
1x12kg

Art.nr 44978 Skiljemedel PCO 1

Art.nr 441147 Spraygelé Neutral BIBArt.nr 441142 Spraygelé Aprikos BIBArt.nr 441145 Spraygelé Röd BIB

Art.nr 441056 Skiljemedel TR olja 200 Art.nr 441077 Avvägarolja SchneideölArt.nr 44492 Formspray



Femtorp samarbetar med Panea, som är ett svenskt företag specialiserat på bagerimaskiner och 
utrustning. Femtorp levererar skiljemedel, oljor och spraygelé och Panea levererar maskinlösningar, 
maskinservice samt reservdelar. 
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För mer information om maskinerna, kontakta Panea AB.
Telefon: 08-510 00 300
E-mail: info@panea.se
www.panea.se


