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Lamegin® DWT 6000 20CC 
 

PRD-No. 
30531652 

 
Artigo  
50209426* Saco de papel multicamadas 

de 25 kg com forro em PE 
 

 

* Este produto é vegetariano, halal, 
kosher, sem glúten. 

 
 

País de origem 
UE 

 
Descrição 
Pó de coloração branca a amarelada, com um 
leve odor de ácido acético. 
DATEM em pó, usado como emulsificante para 
produtos de panificação. 

 
Composição 
Ingredientes em ordem decrescente de 
quantidade: Ésteres de mono e diglicerídeos 
de ácidos graxos com ácido diacetiltartárico (E 
472e), carbonato de cácio (E 170). 

 
Normas 
Todos os aditivos usados no Lamegin® DWT 
6000 20CC estão em conformidade com as 
especificações atuais estabelecidas pela 
JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on 
Food Additives) e o atual regulamento da UE 
que estabelece especificações para aditivos 
alimentares. Além disso, o emulsificante (E 
472e) está em conformidade com os requisitos 
atuais das especificações da FCC (Food 
Chemical Codex). 
Fabricado sob ISO 9001, bem como 
metodologia HACCP. 

 

 
DATEM 

 
 

 
 

Especificação 
Para maiores informações, veja o documento 
“Lamegin® DWT 6000 20 CC – Especificação”. 

 
Condições de armazenamento 
O produto deve ser armazenado em local 
seco, a temperaturas inferiores a 20º C. 

 
Validade 
Em sua embalagem original fechada e sob as 
condições mencionadas, o produto tem vida útil 
de 18 meses. 

 
Aplicações 
Aplicação em produtos de panificação para 
obter maior volume e estrutura de miolo 
uniforme, como por exemplo baguete, pão de 
forma, pão francês. 
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Dosagem 
A dose recomendada de Lamegin® DWT 6000 
20 CC em produtos de panificação é de 0,3 a 
0,5% sobre a quantidade de farinha. 

 
Receitas estão disponíveis mediante 
solicitação. 

 
Resumo 
Lamegin® DWT 6000 20CC é um DATEM de 
média esterificação, que proporciona ótima 
performance para aplicações em panificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ou qualquer informação fornecida no mesmo não constitui qualquer obrigação da BASF. Todas as informações 
constantes deste documento foram preparadas em boa fé e são válidas a partir da data de emissão. A menos que seja expressamente 
acordada de outra forma por escrito em um contrato de fornecimento ou qualquer outro contrato escrito a ser firmado entre você e a 
BASF, serão aplicadas as seguintes condições:  
a) A BASF se exime expressamente de todas e quaisquer obrigações, garantias, condições ou acordos de qualquer espécie, sejam 
expressos ou implícitos, escritos ou orais, incluindo mas não limitado a quaisquer responsabilidades resultante de ou em conexão com 
as informações constantes neste documento ou com qualquer informação aqui fornecida, incluindo, mas não limitado a, qualquer 
responsabilidade por danos diretos ou indiretos, relacionados ou decorrentes dele, exceto nos casos de (i) morte ou danos pessoais 
causados na exata extensão dos danos eventualmente causados por negligência exclusiva da BASF; (ii) comprovado dolo, fraude ou 
declaração fraudulenta dolosa por parte da BASF ou (iii) qualquer assunto em relação ao qual seja considerada ilegal a expressa 
exclusão e/ou restrição da responsabilidade da BASF nos termos da legislação vigente;  
b) Qualquer informação aqui fornecida pode ser alterada a critério exclusivo da BASF a qualquer momento, sem a necessidade de 
prévia notificação. Este documento e as informações aqui fornecidas não devem ser utilizadas para quaisquer finalidades e, tampouco, 
possui o escopo de para satisfazer toda e qualquer obrigação decorrente de inspeções e/ou avaliações de atividades e atos não 
exercidos pela BASF;  
c) A BASF rejeita qualquer obrigação de atualizar, e não atualizará automaticamente este documento e qualquer informação aqui 
fornecida, a menos que exigido pela lei aplicável; e  
d) Este documento ou qualquer informação aqui fornecida não deve ser usada para fins de registros farmacêuticos.  
Em caso de dúvidas ou qualquer suporte adicional, entre em contato com seu representante de vendas da BASF. 
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