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Sprawdê, czy w wyniku sma˝enia 
twój olej nie sta∏ si´ rakotwórczy !

3M™ PCT 120 
Pozwala na ograniczenie iloÊci zu˝ywanego oleju 
i zapewnia wysokà jakoÊç sma˝onej ˝ywnoÊci.

3Innowacje

Stary problem
Proces sma˝enia potraw 
w g∏´bokim t∏uszczu 
zwiàzany jest z wieloma
zagadnieniami takimi, 
jak np.: jakoÊç, czy koszty.
Rodzà si´ pytania:
•  Kiedy wymieniaç olej ?
•  Jak zapewniç niezmiennie

dobrà jakoÊç potraw ?
•  Jak sprostaç polskim

przepisom 
i regu∏om HACCP ?

Nowe rozwiàzanie
Tester oleju 3M PCT 120
zapewnia szybkà i dok∏adnà
odpowiedê na postawione
wczeÊniej pytania bez wzgl´du
na rodzaj u˝ywanego t∏uszczu 
i sma˝onych produktów.
•  Pozwala utrzymaç

odpowiednià jakoÊç i spe∏niç
wymogi prawa.

•  Ograniczajàc cz´stoÊç
wymiany oleju, redukuje
koszty.

Innowacyjny produkt
Tester 3M PCT 120 posiada
unikalne cechy:
•  Mierzy zawartoÊç zwiàzków

polarnych i przejrzyÊcie
pokazuje stopieƒ rozk∏adu
t∏uszczu.

•  Sk∏ada si´ z urzàdzenia
pomiarowego, 20 pasków
wskaênikowych i ∏y˝eczki 
do odmierzania oleju.

•  Test trwa 35 minut.
•  Na ˝yczenie dost´pny jest

arkusz do archiwizacji
wyników.



Po∏o˝enie niebieskiej plamki wskazuje stopieƒ rozk∏adu t∏uszczu.

3M™ PCT 120
Najwy˝szej jakoÊci tester do kontroli
t∏uszczu sma˝alniczego

3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 60 00
fax (022) 739 60 05
www.mmm.com.pl

3
Dystrybutor:

➯ ¸atwy w u˝yciu
Do testu wykorzystuje si´ specjalne 
paski wskaênikowe. Aby rozpoczàç pomiar 
po prostu w∏ó˝ pasek, wlej olej i naciÊnij
przycisk. Gdy zapali si´ zielona lampka, 
test jest zakoƒczony

➯ Opatentowany
Opatentowana przez 3M metoda jest 
w pe∏ni zgodna z pomiarami laboratoryjnymi
metodà ISO 8420. W ciàgu 35 min. poprzez
pomiar iloÊci zwiàzków polarnych, okreÊla si´
stopieƒ rozk∏adu t∏uszczu.

➯ Polecany do u˝ycia...
wsz´dzie tam, gdzie sma˝y si´ 
w g∏´bokim t∏uszczu

➯ Przepisy
Pozwala na kontrol´ punktu krytycznego 
jakim jest jakoÊç t∏uszczu (HACCP). 
Skala  testera opracowana zosta∏a w oparciu 
o prawo europejskie, wed∏ug którego t∏uszcz
zawierajàcy powy˝ej 25% zwiàzków polarnych
jest uznawany za szkodliwy dla zdrowia. 
Tester by∏ badany w Instytucie ˚ywnoÊci 
i ˚ywienia, gdzie uzyska∏ niezwykle wysokà
ocen´.

➯ Gwarancja
1 rok gwarancji 

Dok∏adne wyniki 
bez ryzyka b∏´dnej interpretacji
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