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Szinte naponta találkozunk élelmiszerekkel kapcsola-
tos válsághelyzetekkel. Gondoljunk például az üveg-
vagy fémrészecskékkel, illetve mérgező anyagokkal 
szennyezett, az emberi egészségre ártalmas termékek 
kereskedelmi forgalomból történő visszahívására, 
ami természetesen negatív hatással van a gyártó és 
márkái hírnevére. De ennek nem kell így lennie:

Használja Ön is a Finke Mineralölwerk komplett 
szolgáltatási rendszerét! Az élelmiszerekkel össze- 
férhető Lubriplate kenőanyagokkal egyedülálló 
szolgáltatást kínálunk a tanácsadástól kezdve a 
szállításon át egészen a műszaki ügyféltámogatásig!

SZOLGÁLTATÁSAINK
 · Műszaki tanácsadás
 · HACCP-elemzés
 · Üzemen belüli mérnöki szolgáltatások
 · Új berendezések teljes üzembe helyezése
 · Ügyfélspecifikus termékfejlesztés
 ·  Teljes berendezésre vonatkozó,  

kulcsrakész szolgáltatás
 · Laboratóriumi vizsgálatok
 · Karbantartási ellenőrzések
 · Total-Fluid-menedzsment
 · Kenőanyagokkal kapcsolatos képzések
 ·  Engedélyek (USDA/FSIS, CFIA, NSF, Kosher,  

Halal, F.D.A., A.Q.I.S és ISO-21469)
 · Globális értékesítési hálózat
 · Csaknem 200 regisztrált NSF-termék

A Finke Mineralölwerk csapata a Lubriplate élel-
miszer-ipari kenőanyagok kiemelt disztribútora Né-
metországban és Európában. Már 30 éve képzett 

és tapasztalt csapat foglalkozik az élelmiszer-ipari 
kenőanyagok témájával, mert az élelmiszeripar és a 
gyógyszerpari, illetve vegyipari alapanyag-beszállítók 
egyre erősebb nyomást gyakoroltak a kenőanyagy-
gyártókra annak érdekében, hogy azok ösztönözzék 
az élelmiszer-feldolgozás során használatos élel-
miszer-ipari kenőanyagok fejlesztését és ajánlását.

A kenőanyagok funkciói világosan meg vannak 
határozva. Elsődlegesen arra szolgálnak, hogy a 
gépek és berendezések zökkenőmentes működését 
biztosítsák. A megfelelő kenőanyagok kiválasztásá-
val csökkenthető a súrlódás és a kopás, ami zavar-
mentes és biztos gyártást garantál.

Az élelmiszer-ipari kenőanyagoknak (Food Grade 
Lubricant) a kenőanyagokra vonatkozó alapvető  
követelményeken kívül egyéb követelményeknek is 
eleget kell tenniük.

Egy kenőanyag élelmiszerekkel történő, technikailag 
elkerülhetetlen érintkezése esetén csak akkor felté-
telezhetjük, hogy a kenőanyag nem jelent egészsé-
gügyi kockázatot a fogyasztókra nézve, ha élelmis-
zerjogi és egészségügyi szempontból kifogástalan, 
semleges ízű és illatú, és nemzetközi engedéllyel 
rendelkezik.

A fogyasztók egészségét semmilyen körülmények 
között nem szabad veszélyeztetni. Új, ambiciózus 
törvényeket is elfogadtak erre vonatkozóan. Az olyan 
magasabb higiéniai normák, mint például a HAC-
CP-rendszer (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) segítségével egyértelműbben meghatároz-

FINKE ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK
– FELELŐSSÉGTELJESEN!



hatók azok a kenőhelyek, amelyeknél fennáll az élel-
miszerek szennyeződésének veszélye.

Ezeket a kenőhelyeket kizárólag olyan, élelmisze-
rekkel összeférhető kenőanyagokkal szabad kenni, 
amelyek megfelelnek a hatályos törvényi előírások-
nak.

NEM ÁLL FENN AZ ÉLELMISZEREK KENŐA-
NYAGOKKAL TÖRTÉNŐ SZENNYEZŐDÉSÉNEK 
VESZÉLYE – KIZÁRÓLAG ÉLELMISZER-IPARI 
KENŐANYAGOKAT SZABAD HASZNÁLNI!

Ezeknek a kenőanyagoknak ugyanakkor természete-
sen eredeti funkcióikat is be kell tölteniük:
 · Gépek és komponenseik kenése
 · Hőelvezetés
 · Kopásvédelem
 · Súrlódáscsökkentés
 · Korrózióvédelem
 · És sok egyéb funkció

Az élelmiszer-ipari gépek és berendezések alap-
vetően nem különböznek más iparágak gépeitől és 
berendezéseitől, azonban az élelmiszeripar esetén 
a környezeti hatások lényegesen összetettebbek le-
hetnek. Az olyan komponensek, mint a sorolajozók, 
sikló- és gördülőcsapágyak, láncok, kompresszorok, 
vákuumszivattyúk, hajtóművek, hőátviteli olajak, hid-
raulikák, szivattyúk és csúszópályák, az élelmiszeri-
parban is mindenhol megtalálhatók.

Érdemes megemlíteni például a gépek magas 
nyomáson történő, napi mosását részben agress-

zív közegekkel, az aktív anyagokkal való szennye-
ződést gyümölcslevek), valamint a szélsőséges 
hőmérséklet-ingadozások (a sokkoló hűtőrends-
zertől az ostyasütő kemencéig) hatását.

A szaktudás és a gyakorlati tapasztalat egyaránt na-
gyon fontos az optimális kenőanyag kiválasztásához 
és a kenési karbantartási időközök meghatáro-
zásához – ez utóbbinál figyelembe kell venni a min-
denkori alkalmazást és a környezeti feltételeket is.

Hogy milyen időközönként van szükség olajcseré-
re, az inkább a kenőanyag szennyeződésétől függ, 
nem pedig kenési tulajdonságainak – az adalék 
öregedésére vagy a kenőanyag oxidációjára vissza-
vezethető – csökkenésétől.



4

A Finke Mineralölwerk 1884 óta gyártja és forgal-
mazza saját márkás, AVIATICON kenőanyagait 
Európában és Ázsiában. A LUBRIPLATE Lubricants 
amerikai kenőanyaggyártóval való együttműködés 
révén a Finke termékportfóliója élelmiszer-ipari 
kenőanyagokkal (NSF H1) bővült.

A Finke mint az élelmiszer-ipari kenőanyagok kiemelt 
európai disztribútora kompetens segítséget nyújt az 
élelmiszer-ipari kenőanyagokkal kapcsolatos kérdé-
sekben. Az USA-ban több mint 140 éve gyártják és 
forgalmazzák a Lubriplate kenőanyagokat. A vállalat 
székhelye Newarkban (New Jersey) található.

A Finke azért döntött a LUBRIPLATE-tel való part-
nerség mellett, mert erős alapokon nyugvó családi 
vállalkozásról van szó, a LUBRIPLATE márkát nagyon 
jól ismerik az élelmiszeriparban, a széles termékport-
fólió termékeit pedig vezető gyártók alkalmazzák az 
italgyártásban és az élelmiszeriparban.

A magas teljesítményű, élelmiszer-ipari gépeken al-
kalmazható, NSF H1-regisztrált Lubriplate kenőanya-
gok teljes termékvonalát úgy fejlesztették ki, hogy 
teljes mértékben megfeleljenek az élelmiszer-fel-
dolgozó és palacktöltő berendezésekre vonatkozó 
kenőanyag-követelményeknek. Ezeket a kenőanya-
gokat az ISO 21469 és ISO 9001 szerinti szigorú mi 

nőségbiztosítási normák szerint, alapolaj-kombiná-
cióból és a legmodernebb kopásvédelmi adalékok-
ból gyártják.

Valamennyi Lubriplate H1-kenőanyagot olyan anya-
gokból gyártanak, amelyek megfelelnek a kenőa-
nyagokra vonatkozó 21 CFR 178-3570 FDA-előírás-
nak. Megfelelnek továbbá az USDA H1 biztonsági 
normának, és használhatók ellenőrzött húsés szár-
nyas-berendezéseken. Mivel ezek a kenőanyagok 
tiszták, biztonságosak és nem mérgezőek, használa-
tukkal kiküszöbölhető, hogy a kenés a HACCP-pro-
gramok kritikus ellenőrzési pontja legyen.

A szintetikus kenőanyagok terén is kamatoztatjuk 
a LUBRIPLATE kutatási és fejlesztési tapasztala-
tait. 2015 végéig Nyugat-Európában kb. 34 %-ra, 
Kelet-Európában pedig 11 %-ra nőtt a szintetikus 
kenőanyagok piaci részesedése.

A Finke Mineralölwerk és a LUBRIPLATE Lubricants 
ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik. A LUBRIPLATE 
Lubricants kenőanyagai ezenkívül ISO 21469 enge-
déllyel is rendelkeznek.

A gyártáshoz csak a legtisztább és legértékesebb 
alapolajokat és a legmodernebb adalékokat használ-
ják. 

Nagyra értékeljük ügyfeleink irántunk tanúsított bi-
zalmát, ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy 
ezt a bizalmat nap mint nap újra ki kell érdemelnünk.

EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNEREINK
BELGIUM | HOLLANDIA | FRANCIAORSZÁG
Antwerp Lion Oil Works NV · Vlaamsekaai 2-5
2000 Antwerpen · Tel. +32 (0) 3 237 00 45
www.lionoil.be

NAGY-BRITANNIA
London Lubricants L. L. Limited · HANAMA HOUSE
Britannia Way · PARK ROYAL · London NW10 7PR 
Tel. +44 (0) 844 887 1329 · www.londonlubricants.com

OLASZORSZÁG 
AR. I. CHIMICA srl ·Via Soperga 32 · 20127 Milano
Tel. +39 (0) 22 61 17 342 · www.arichimica.it

PORTUGÁLIA 
Luboil - Distribuidor de Lubrificantes, Lda.
Rua Dr. António Loureiro · Borges, 9 5º · 1495-131 Algés
Tel. +35 (0) 1 214 200 421 · www.luboil.pt

MAGYARORSZÁG 
T-Oil 2000 KFT. · Jozsef Takacs · Házgyári Street 5/B 
8200 Veszprém · Tel. +36 (30) 5602630 

LUBRIPLATE LUBRICANTS – VILÁGSZERTE EGYEDÜLÁLLÓ!

Gerald Lutz
ügyvezető
Finke Mineralölwerk GmbH
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A LUBRIPLATE ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

SÜTŐIPAR

HÚSIPAR

GYÜMÖLCSFELDOL 
GOZÓ IPAR

OLAJMALMOK

TEJIPAR

TAKARMÁNYOZÁSI IPAR

GABONAIPAR

MEZŐGAZDASÁG

ÉDESIPAR

ITALGYÁRTÁS

SZÁRNYASFELDOLGOZÓ 
IPAR

ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ  
IPAR

HALFELDOLGOZÓ
IPAR



MIK AZOK AZ ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK?

A 21 CFR § 178.3570 lista sorolja fel azokat az ala-
panyagokat (kémiai elnevezésükkel és mennyiségi 
adatokkal együtt), amelyeket élelmiszer-ipari kenőa-
nyagokhoz használni lehet.

A listán csak olyan anyagok szerepelnek, amelyek 
esetén átfogó toxikológiai vizsgálatok bizonyítják, 
hogy egészségügyi szempontból ártalmatlanok.

A USDA felülvizsgálta a tanúsításra benyújtott 
termékeket, és különböző NSF-osztályokba sorolta 
azokat.

Az USDA által bevezetett, szigorúbb HACCP-el-
lenőrzések azt jelentik, hogy a jövőben nem enge-
délyeznek több élelmiszer-ipari kenőanyagot.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg még elegendő USDA-en-
gedéllyel rendelkező élelmiszer-ipari kenőanyag áll 
rendelkezésre, de a jövőben ezt az engedélyt új fe-
jlesztésekre már nem fogják kiadni.

Egy munkacsoport, melynek tagjai az EHEDG (Eu-
ropean Hygienic and Design Group), az ELGI (Euro- 
pean Lubrication Grease Institue), az NLGI (North 
American Lubrication Grease Institue) és a 
DIN-CERTCO (Zertifizierungsgesellschaft des deut-
schen Instituts für Normung), úgy döntött, hogy az 
USDA gyakorlatán alapuló, nemzetközi rendszert 
hoz létre az élelmiszer-ipari kenőanyagok engedélye-
zésére.

Az élelmiszerekkel összeférhető kenőanyagokra von-
atkozóan nincsenek német vagy európai közösségi 
előírások. Ezért az USA-ban használatos szabványo-
kat szokás alkalmazni. Az USA sok éves tapasztalat-
tal rendelkezik az élelmiszeri-ipari kenőanyagok ala-
panyagainak specifikációja terén, és az ezen anyagok 
alkalmazására vonatkozó amerikai előírások nagyon 
megbízhatónak számítanak. Az amerikai előírások 
szerint engedélyezett élelmiszer-ipari kenőanyagok 
a napi gyakorlatban egyet jelentenek a minőségi élel-
miszeri-ipari kenőanyagokkal.

1998. szeptember 30-ig az Egyesült Államok mező-
gazdasági minisztériuma (United States Departe-
ment of Agriculture, USDA) végezte az élelmiszer-ipa-
ri kenőanyagok FDA-lista szerinti engedélyezését. 
Ezt követően a privát Institution NSF International 
(korábban: National Sanitation Foundation) vette 
át ezt a feladatot. A H1 és H2 jelöléseket megtar-
tották. A már tanúsított kenőanyagok nem veszí-
tették el tanúsítványukat. A tanúsítás alapja továb-
bra is az FDA pozitív lista. Új NSF-kategóriakódok: 
3H (leválasztószerek vagy tisztítószerek, amelyek 
elkerülhetetlenül közvetlenül érintkeznek az élelmis-
zerekkel) és HT1 (hőközlőolajok, amelyek véletlenül 
érintkezhetnek az élelmiszerekkel).

Az USA-ban az élelmiszerekért és gyógyszerekért 
felelős kormányügynökség (Food and Drug Adminis-
tration, FDA) határozza meg, milyen alapanyagokat 
lehet használni az élelmiszer-ipari kenőanyagokhoz.



Az élelmiszer-ipari gépekben azokat a kenőanya-
gokat használják, amelyek definíció szerint a fog-
yasztási cikkekhez valók.

Mivel a kenőanyag és az élelmiszer alkalmi érint-
kezése nem zárható ki teljesen, a kenőanyagoknak 
meg kell felelniük az LMBG 31. § szerinti követelmé-
nynek, amely szerint fogyasztási cikkeket tilos úgy 
használni, hogy azokról anyagok kerüljenek élelmis-
zerekre vagy azok felületére.

A regionális törvények szerint egy élelmiszergyártó 
addig vonható felelősségre, míg bizonyítani nem tu-
dja, hogy minden lehetséges intézkedést megtett az 
élelmiszer-szennyeződés elkerülésére.

ÉLELMISZERPIAC ÉS AZ ÉLELMISZEREKKEL ÖSSZEFÉRHETŐ KENŐANYAGOK PIACA
– törvényi előírások

LMBG 31. § SZÖVEGE:
§ 31 Anyagok átkerülése élelmiszerekre
(1)  Tilos a 2. § (6) bekezdés 1. mondat 1. szám szerinti anyagokat vagy tárgyakat fogyasztási cikként hasz-

nálni vagy forgalmazni, amennyiben azok nem felelnek meg az 1935/2004/EK rendelet 3. cikke (1) beke-
zdése által a gyártásukra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

(2)  A szövetségi minisztérium felhatalmazást kap, hogy amennyiben az 1. § (1) bekezdés 1. vagy 2. pontjá-
ban vagy az 1. § (3) bekezdésével kapcsolatosan megnevezett célok eléréséhez szükséges, a Bundesrat 
jóváhagyásával törvényerejű rendelettel

 1.  előírja, hogy a 2. § (6) bekezdés 1. mondat 1. pontja értelmében fogyasztási cikknek minősülő anya-
gokat vagy tárgyakat csak úgy lehet előállítani, hogy azokról a szokásos vagy előrelátható alkalmazási 
körülmények között élelmiszerekre vagy azok felületére ne kerüljenek át anyagok olyan mennyiségben, 
a) amely az emberi egészségre veszélyes lehet,  
b) amely képes az élelmiszerek összetételét, illatát, ízét vagy külső megjelenését hátrányosan befolyásolni,

 2.  a fogyasztási cikkben található bizonyos anyagokra nézve meghatározza, hogy azok átkerülhetnek-e 
élelmiszerekre, és ha igen, milyen arányban. Azokat az anyagokat vagy tárgyakat, amelyek nem felelnek 
meg az 1. mondat 2. pontjában található követelményeknek, nem szabad a 2. § (6) bekezdés 1. mondat 
1. pontja értelmében vett fogyasztási cikként használni vagy forgalmazni.

(3)  Azokat az élelmiszereket, amelyeket az (1) bekezdésben nevezett fogyasztási cikkek valamelyikének  
alkalmazásával gyártottak vagy kezeltek, tilos élelmiszerként forgalomba hozni.

Az élelmiszerés gyógyszeriparban, illetve az it-
algyártásban rendkívül fontos kérdések a minőség, a 
higiénia és a termékszavatosság. A fogyasztási cik-
kek piacán óriási összegeket invesztálnak egy márka 
ismertségének növelésébe.

Az élelmiszerekre és fogyasztási cikkekre vonatko-
zó, Németországban hatályos törvény (Lebensmit-
tel- und Bedarfsgegenständegesetz, LMBG) nem 
tartalmaz külön szabályozást a kenőanyagokra.
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MI A HACCP?
Az élelmiszerek előállítása, kezelése, feldolgozása, 
szállítása, tárolása és forgalmazása során ki kell ik-
tatni azokat a tényezőket, amelyek megbetegedés-
hez vezethetnek az adott élelmiszert elfogyasztó 
személyeknél.

Az élelmiszer-ipari vállalatok ezért saját ellenőrzé-
seket végeznek. A saját, vállalati ellenőrzési rendsze-
ren belül a HACCP-rendszer azon egészségügyi ves-
zélyek elhárítására szolgál, amelyekkel specifikusan 
foglalkozni kell, tehát amelyeket azonosítani, értékel-
ni, folyamatosan dokumentálni és megfelelően ke-
zelni kell. A HACCP-rendszer nemzetközileg kötelező 
érvényű verziója megtalálható a FAO/WHO Codex 
Alimentarius dokumentumban, és az „Allgemeinen 
Grundsätze der Lebensmittelhygiene 1.“ (Az élel-
miszer-higiénia általános alapelvei 1.) részét képezi. 
A HACCP-rendszer „...olyan rendszer, amely az élel-
miszerek jelentette egészségügyi veszélyek azo-
nosítására, értékelésére és megfelelő kezelésére 
szolgál.“

Ennek megfelelően az élelmiszerek által a fogyasztó-
kra jelentett – kémiai, fizikai és mikrobiológiai – 
egészségügyi veszélyeket azonosítani kell (angolul: 
hazard identification), és ki kell értékelni a veszélyek 
fellépésének valószínűségét és súlyosságát. Az 
elemzés alapján meg kell határozni azokat a szüksé-
ges megelőző intézkedéseket, amelyekkel a beazo-
nosított veszélyeket már az élelmiszerek előállítása 

során el lehet kerülni, ki lehet küszöbölni, vagy le-
galább elfogadható mértékre lehet csökkenteni. Ez a 
rendszer leginkább olyan üzemekben alkalmazható, 
amelyekben meghatározott, folyamatosan ismét-
lődő munkafolyamatokkal dolgoznak.

A HACCP-rendszer integrálható a DIN EN ISO 9000 
sorozat szerinti minőség-irányítási rendszerbe. A 
HACCP-rendszer vázát a fogalommeghatározások 
képezik, amelyek ezért kiemelten fontosak.

A fogalommeghatározások garantálják a rends-
zer helyes alkalmazását. A HACCP-rendszert gya-
kran amiatt értik félre, mert helytelenül fordítják és 
értelmezik az egyes fogalmakat (pl. a „hazard“-ot 
„kockázat“-nak, a „control“-t „szúrópróbaszerű el-
lenőrzés“-nek, a „CCP“-t pedig „higiéniai ellenőrzőlis-
ta egy pontjá“-nak).

A „CCP“ kifejezést, amely az angol „Critical Control 
Point“ rövidítése, nem kell lefordítani, mivel a HAC-
CP- hez hasonlóan ez is egy nemzetközileg elfo-
gadott kifejezés.

KI FELEL A HACCP-RENDSZER VÉGREHA-
JTÁSÁÉRT?
A HACCP-rendszer egy üzem saját ellenőrzési rends-
zerének a része; végrehajtásáért így az üzem tulaj-
donosa felel. A HACCP-rendszer alkalmazása egyes 
esetekben törvényi előírás lehet, más esetekben 
önkéntes alapon történhet.

MIK AZOK A HACCP-ELVEK?
A HACCP-elvek képezik a HACCP-terv kidolgo-
zásának alapját. Hét elv van:

 · 1:  Veszélyelemzés (angolul: hazard analysis) 
végrehajtása. 

 · 2:  „Critical Control Points (CCP)“ meghatározása. 

 · 3:  Egy vagy több határérték (angolul: critical  
limits) meghatározása. 

 · 4:  CCP-k felügyeleti rendszerének (angolul:  
monitoring) meghatározása. 

 · 5:  Azon korrekciós intézkedések (angolul:  
corrective actions) meghatározása, melyek 
akkor hajtandók végre, ha a felügyelet szerint 
egy adott CCP ellenőrzése (angolul: to control, 
control) már nem megfelelő. 

 · 6:  Hitelesítési eljárás (angolul: verification)  
meghatározása, amellyel igazolható a  
HACCP-rendszer eredményes működése. 

 · 7:  Dokumentáció bevezetése, amely az  
alapelveknek és alkalmazásuknak megfelelően 
valamennyi folyamatot és rögzített adatot 
figyelembe vesz.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOKRA?

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)-RENDSZER
Egy rendszer, amely az élelmiszerek jelentette egészségügyi veszélyek azonosítására, értékelésére és megfelelő kezelésére szolgál



99

Az NSF ISO 21469 program szerinti tanúsítás a 
H1-kenőanyagok jelenleg legigényesebb és legátfo-
góbb tanúsítása.

A szabványt a német kenőanyagipar kérésére a me-
gelőző, DIN V 10517:2001-04 szabvány szerint dol-
gozták ki, és változatlanul az ISO 21469 nemzetközi 
szabványt tartalmazza, amelyet az ISO/TC 199 „Gépek 
biztonsága“ (titkárság: DIN) szabványból hoztak létre. 
Ez a szabvány határozza meg az egyes kenőanyagok 
összetételére, gyártására és alkalmazására vonatkozó 
definíciókat és higiéniai követelményeket.

Ezek a kenőanyagok élelmiszer-, takarmány-, dohá-
ny- és gyógyszeripari, valamint kozmetikai ipari 
gépekben és berendezésekben történő használatra 
szolgálnak. Akkor alkalmazzák őket, ha nem lehet 
biztonsággal kizárni a feldolgozásra kerülő termékkel 
(pl. élelmiszerrel) történő véletlen érintkezést.

A szabvány nem vonatkozik a jogi szabályozások ér-
telmében adalékanyagnak minősülő kenőanyagokra. 
A szabvány azokra az anyagokra sem alkalmazandó, 
amelyek a feldolgozás során az alkalmazott tech-
nológia révén belekerülnek a termékbe.

A DIN V 10517:2001-04 szabványhoz képest a követ-
kező módosítások történtek:
a)  Nem használják az „élelmiszer-technikai kenőa-

nyagok“ (angolul: foodgrade lubricants) fogalm-
at. Helyette a „Kenőanyagok előre nem látható 
termékérintkezéssel“ megnevezést használják;

b)  az alkalmazási körbe felvették azokat a meg-
felelőségi kritériumokat, amelyek a szabványnak 
való megfelelőség megállapítására érvényesek;

c)   felvették a veszélyeztetések listáját;
d)   a higiéniai követelmények szakaszba felvették a 

kockázatelemzés elemeit;

e)    a korábban a normatív mellékletben megadott 
tanúsítási kritériumok most informatívak;

f)   a dokumentumot a nemzetközi szabványok 
kidolgozási kritériumainak megfelelően állították  
öszsze.

KÜLÖNBÖZŐ ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁGOK ÉS KÓDJAIK ÁTTEKINTÉSE

NSF H1 Kenőanyagok, amelyek véletlenül érintkezhetnek élelmiszerekkel 

NSF HX-1 H1-kenőanyagok készítésére szolgáló alapanyagok

NSF H2 Kenőanyagok, amelyek nem érintkeznek élelmiszerekkel

NSF HX-2 H2-kenőanyagok készítésére szolgáló alapanyagok

NSF H3 Oldódó olajok

NSF 3H Leválasztószerek élelmiszerekkel való közvetlen érintkezéshez 

NSF HX-3 H3-kenőanyagok készítésére szolgáló alapanyagok

NSF HT-1 Hőhordozó folyadékok, amelyek véletlenül érintkezhetnek élelmiszerekkel

NSF HTX-1 HT1-hőhordozó folyadékok készítésére szolgáló alapanyagok

NSF HT-2 Hőhordozó folyadékok (nem érintkeznek élelmiszerekkel)

NSF HTX-2 HT2-hőhordozó folyadékok készítésére szolgáló alapanyagok

ÚJ TANÚSÍTÁS DIN EN ISO 21469:2006 SZERINT

NSF-OSZTÁLYOK 

A követelményeknek megfelelő 
termékek listája megtalálható az 
NSF White Book dokumentumban

info.nsf.org/USDA/psnclistings.asp

 

Nonfood Compounds
Program Listed: H1

Registration:

 

Nonfood Compounds
Program Listed: H1

Registration:
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A kenőanyagokra alkalmazott különböző FDA-kódok magyarázata

21.CFR 178.3570   Azknak a kenőanyagoknak, amelyek véletlenül érintkezhetnek  
élelmiszertermékekkel, ennek az FDA-kódnak kell megfelelniük.  
Az összes Lubriplate H1-terméket e szerint a kód szerint gyártják.

21.CFR 178.3620   Technikai fehérolaj olyan NEM Élelmiszertermékek kompo- 
nenseként, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek./ 
Az FMO-sorozat eleget tesz a megfelelő kikötéseknek.

21.CFR 172.878   USP fehér ásványi olaj élelmiszerekkel való közvetlen érintke-
zésre./A Lubriplate FMO-sorzat megfelel ennek a kódnak.

A Lubriplate H1-sorozat valamennyi ásványi termékét USP fehér ásványi olajból 
gyártják. Az USP fehér ásványi olaj a legtisztább és legértekesebb alapolaj,  
amelyet NSF H1-termékek előállításához lehet használni.

21.CFR 172.882   Szintetikus izoparaffin szénhidrogén, pl. PAO-alapú  
alapolajok/Lubiplate SFGO Ultra -sorozat, SFL-sorozat  
és SYNXTREME-FG-sorozat.

21.CFR 182 9  Általánosan biztonságosnak minősített anyagok,  
Alcsoportok  pl. cink-oxid és tokoferol (E-vitamin)

Uniós higiéniai jog az élelmiszer-ipari gépekről
1935/2004/EK rendelet

93/43/EK: Szabályozza az élelmiszer-higiéniára vonatkozó követelményeket,  
beleértve a HACCP-rendszert

F.D.A.-KÓDOK (CFR)
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LUBRIPLATE TERMÉKEK
NSF REGISZTRÁ-

CIÓS SZÁMOK
OSZTÁLY

FP-150-L 126124 H1

HTCL FG-68 143869 H1

HTCL FG-220 143870 H1

GEN. PUR. FG SILICONE (AEROSOL) 126086 H1

PAN DIVIDER OIL 139787 3H, H1

PDO LIGHT 142304 3H, H1

PGO-FGL 150 141192 H1

PGO-FGL 220 141193 H1

PGO-FGL 320 141194 H1

PGO-FGL 460 141195 H1

PGO-FGL 680 141196 H1

PM-500 126122 H1

PURE FLUSH 126121 H1

PURE TAC 043649 H1

PURE TAC LIGHT 141506 H1

RCO-68 FG 138533 H1

SEAMER OIL FG 100 143566 H1

SEAMER OIL FG 150 143600 H1

SFGO ULTRA-7 (AEROSOL) 136601 H1

SFGO ULTRA 7 125679 H1

SFGO ULTRA 15 138420 H1

SFGO ULTRA 22 138421 H1

SFGO ULTRA 32 125680 H1, HT1

SFGO ULTRA 46 125678 H1

SFGO ULTRA 68 125681 H1

SFGO ULTRA 100 125682 H1

SFGO ULTRA 150 125683 H1

SFGO ULTRA 220 125539 H1

SFGO ULTRA 320 125540 H1

SFGO ULTRA 460 125541 H1

LUBRIPLATE TERMÉKEK
NSF REGISZTRÁ-

CIÓS SZÁMOK
OSZTÁLY

CLEARPLEX -1 140575 H1

CLEARPLEX -2 129940 H1

CS-FG EP-2 151136 H1

FG COOKER OIL 122669 H1

FGL-00 043532 H1

FGL-0 043531 H1

FGL-1 043534 H1

FGL-2 043536 H1

FGL-2 XTREMITY 148904 H1

FGL-CC 043530 H1

FMO-45 122688 3H, H1

FMO-85 122674 3H, H1

FMO-200 122689 3H, H1

FMO-300 122783 H1

FMO-350 122666 3H, H1

FMO-500 122672 3H, H1

FMO-85-AW 122670 H1

FMO-150-AW 132661 H1, HT1

FMO-200-AW 122668 H1

FMO-350-AW 122665 H1

FMO 350 AW SPRAY 126089 H1

FMO-500-AW 122664 H1

FMO-500-AW-OR 124778 H1

FMO-500-AW-OR (D) 135986 H1

FMO-900-AW 122675 H1

FMO-1100-AW 122687 H1

FMO-1700-AW 122667 H1

FMO-2400-AW 122671 H1

FMO-3800-AW 122673 H1

FP-150 126123 H1

LUBRIPLATE TERMÉKEK
NSF REGISZTRÁ-

CIÓS SZÁMOK
OSZTÁLY

SFGO ULTRA 680 125542 H1

SFGO ULTRA 1000 125543 H1

SFL-000 136256 H1

SFL-00 113092 H1

SFL-0 119618 H1

SFL-1 043677 H1

SFL-2 113093 H1

SFL SPECIAL 142303 H1

SILICONE FLUID FG-350 138305 H1

SPECIAL COOKER CHAIN GREASE 120918 H1

SSO-FG-100 138390 H1

SSO-FG-150 138391 H1

STO-FG 126120 H1

SUPER FGL-1 (AEROSOL) 126088 H1

SUPER FML-0 125742 H1

SUPER FML-1 125740 H1

SUPER FML-2 125741 H1

SUPER FML-2 (AEROSOL) 126087 H1

SYNCOOL-FG 149789 H1

SYN H1 220 138317 H1

SYN H1 WORM GEAR LUBRICANT 139198 H1

SYN HTF LIGHT 148083 HT1, H1

SYN ST HP H1 SPECIAL 142599 H1

SYNXTREME FG-0 137239 H1

SYNXTREME FG-1 137238 H1

SYNXTREME FG-2 136212 H1

SYNXTREME FG-1/220 142237 H1

SYNXTREME FG-2/220 142239 H1

NSF REGISZTRÁCIÓS SZÁMOK ÉS KATEGÓRIAKÓDOK A LUBRIPLATE ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOKHOZ



ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK  
ELŐÁLLÍTÁSA ÉS TELJESÍTMÉNYE

együttesen vezettek ahhoz, hogy a modern élelmis-
zer-ipari kenőanyagok semmilyen szempontból nem 
tekinthetők rosszabb minőségűnek a hagyományos 
szintetikus kenőanyagoknál. Különösen igaz ez a 
szintetikus élelmiszer-ipari kenőanyagokra, amelyek 
ugyanolyan vagy akár magasabb teljesítményt képe-
sek nyújtani, mint a hagyományos szintetikus kenőa-
nyagok.

AZ ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOKRA  
ÁLTALÁNOSSÁGBAN IGAZ:
a kenőanyagok (pl. kenőolaj és kenőzsír) nem  
fejthetnek ki negatív hatást az élelmiszerekre.

Az élelmiszerekkel összeférhető kenőanyagok alap-
jában véve nem különböznek lényegesen az ásvá-
nyiolaj-alapú szabvány termékektől. Így előállításuk-
hoz elméletileg ugyanazok a gyártóberendezések 
használhatók.

Azonban az élelmiszerekkel összeférhető kenőa-
nyagok gyártására a lehető legmagasabb tisztasági 
fokozat garantálása és a kölcsönös szennyeződés 
kizárása érdekében sokkal szigorúbb szabályok von-
atkoznak.

Az élelmiszerekkel összeférhető kenőanyagokat 
csak ISO 9001/14001 szerint tanúsított gyártóbe-
rendezésekkel gyártják.

Az élelmiszer-ipari kenőanyagoknak egyrészt egés-
zségügyi szempontból kifogástalannak kell lenniük, 
ugyanakkor nagyon jó teljesítményt kell nyújtani-
uk. Gyakori az az előítélet, hogy az élelmiszer-ipari 
kenőanyagok teljesítménye nem elég jó, ezért az 
üzemeltetőnek gyakrabban kell utánkennie, és így 
magasabb lesz a személyi és anyagi ráfordítás.

Néhány évvel ezelőtt, amikor szinte kizárólag fehéro-
lajokat alkalmaztak alapfolyadékként, ez még való-
ban előfordulhatott.

Ma azonban egyre inkább szintetikus alapolajokat 
(polialfaolefinek) használnak, és a fehérolajgyártás 
terén is jelentős fejlődés történt.

Ráadásul az összetételt kikísérletező vegyészek ma 
sokkal jobb alapokkal dolgoznak. Ezek a változások 
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TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK  ELŐNYÖK
Továbbfejlesztett, modern összetétel A gép élettartama hosszabb lesz; a kopás és az energiafelhasználás mértéke csökken; ritkábban kell olajat cserélni

NSF H1 szerint regisztrált termékek  USDA-/FDA-irányelvek és HACCP-program betartásának garantálása

Multifunkcionális alkalmazás  Csökkenti a raktározási időt, egyszerűsíti és egységesíti a raktározást, ezáltal csökkentve a helytelen  
használat előfordulását

Ingyenes műszaki támogatás Gyorsan választ kap kenőanyagok alkalmazásával kapcsolatos kérdéseirew

Ingyenes üzemfelmérés  Javítási lehetőségek ismertetése, kenőanyag-eszköztár konszolidálása

Ingyenes kenőanyag- és kenőzsír-elemzések Ingyenes kenőanyag- és kenőzsír-elemzések
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LUBRIPLATE ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK

Szintetikus kenőzsírok  
élelmiszer-ipari gépekhez

Szintetikus kenőanyagok  
élelmiszer-ipari gépekhez

USP ásványiolajbázisú, 
élelmiszerekkel
összeférhető kenőzsírok Élelmiszerekkel  

összeférhető  
hűtőkompresszor-olaj

Élelmiszerekkel  
összeférhető, szórt

kenőanyagok

Élelmiszer-ipari kenőanyagok  
mezőgazdasági és  
élelmiszer-ipari területekre

Öblítő- és  
tisztítófolyadékok

USP kenőzsírok élelmiszer- 
ipari gépekhez megfelelő 

minőségben

Szintetikus kenőanyagok 
magas hőmérsékletekhez 

(láncos kemencék)



LUBRIPLATE FMO-85-AW ÉS FMO-500-AW KÖZÖTT (ISO VG 22 ÉS 100 KÖZÖTT) NSF H1
HLP-hidraulikaolajok DIN 51.524 2. rész szerint, USP szabványfehérolaj-alapú, kopásvédelmi adalékokkal és
antimikrobiális hatóanyagokkal, amelyek gátolják a baktériumok és a penész szaporodását.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FMO-85-AW HLP hidraulikaolaj magas kopásvédelemmel 22

FMO-150-AW HLP hidraulikaolaj magas kopásvédelemmel 32

FMO-200-AW* HLP hidraulikaolaj magas kopásvédelemmel 46

FMO-350-AW HLP hidraulikaolaj magas kopásvédelemmel 68

FMO-500-AW HLP hidraulikaolaj magas kopásvédelemmel 100

* FZG-teszt 11. fokozatán megfelelt

  HIDRAULIKAOLAJOK ÉS MULTFUNKCIONÁLIS OLAJOK ÉLELMISZER-IPARI TERÜLETEKRE
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LUBRIPLATE SFGO ULTRA 7 ÉS SFGO ULTRA 100 KÖZÖTT (ISO VG 7 ÉS 100 KÖZÖTT) NSF H1
HVLP hidraulikaolajok DIN 51.524 3. rész szerint, 100 % PAO-alapú, kiváló oxidáció-ellenállással, kiváló  
hőmérséklet-stabilitással és antimikrobiális hatóanyagokkal, amelyek gátolják a baktériumok és a penész 
szaporodását. Kiváló rozsdásodás és korrózió elleni védelmet biztosítanak, és szélsőséges hőmérsékleti  
viszonyok között is megbízhatóan fejtik ki hatásukat.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

SFGO Ultra 7
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

7

SFGO Ultra 15
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

15

SFGO Ultra 22
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

22

SFGO Ultra 32
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

32

SFGO Ultra 46*
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

46

SFGO Ultra 68
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

68

SFGO Ultra 100
Használata olyan hidraulikai rendszerekhez és kompresszor- 
okhoz ajánlott, amelyeknek az üzemeltetés során nagyon  
magas elvárásoknak kell eleget tenniük

100

* hat den FZG-Test Stufe 11 bestanden

  SZINTETIKUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HIDRAULIKAOLAJOK  
ÉS MULTFUNKCIONÁLIS OLAJOK 
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LUBRIPLATE FMO-500-AW ÉS FMO-3800-AW KÖZÖTT (ISO VG 100 ÉS 680 KÖZÖTT) NSF H1
CLP ipari hajtóműolajok DIN 51.517 3. rész szerint, USP szabványfehérolaj-alapú, kopásvédelmi adalékokkal
és kiváló tulajdonságok magas nyomáson.
LUBRIPLATE FMO-500-AW és FMO-3800-AW között: antimikrobiális hatóanyagokkal, amelyek gátolják a
baktériumok és a penész szaporodását.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FMO-500-AW Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 100

FMO-900-AW Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 150

FMO-1100-AW* Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 220

FMO-1700-AW Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 320

FMO-2400-AW* Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 460

FMO-3800-AW Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 680

* FZG-teszt 12. fokozatán megfeleltek

 IPARI HAJTÓMŰOLAJ ÉS MULTIFUNKCIÓS OLAJ
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LUBRIPLATE SFGO ULTRA 100 ÉS 1500 KÖZÖTT (ISO VG 100 ÉS 1500 KÖZÖTT) NSF H1
CLP ipari hajtóműolajok DIN 51.517 3. rész szerint, 100 % PAO-alapú, kiváló oxidáció-ellenállással és 
hőmérséklet-stabilitással, amelyek kiváló rozsdásodás és korrózió elleni védelmet biztosítanak. LUBRIPLATE 
SFGO Ultra 100 és 1500 között: antimikrobiális hatóanyagokkal, amelyek gátolják a baktériumok és a penész 
szaporodását. Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is megbízhatóan fejtik ki hatásukat.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

SFGO Ultra 100 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 100

SFGO Ultra 150 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 150

SFGO Ultra 220* Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 220

SFGO Ultra 320* Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 320

SFGO Ultra 460* Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 460

SFGO Ultra 680 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 680

SFGO Ultra 1000 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 1000

* FZG-teszt 14. fokozatán megfeleltek

   SZINTETIKUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ IPARI HAJTÓMŰOLAJOK ÉS  
MULTFUNKCIONÁLIS OLAJOK 
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LUBRIPLATE PGO-FGL 150 ÉS 680 KÖZÖTT (ISO VG 150 ÉS 680 KÖZÖTT) NSF H1
CLP ipari hajtóműolajok DIN 51.517.3 alapján, 100 % PAG-alapú
Nagy teljesítményű adalékrendszerrel; kiváló védelmet nyújtanak a szürkefoltosság, kopás és korrózió ellen, 
továbbá jó hőstabilitással rendelkeznek

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

PGO-FGL-150 Homlokkerék, kúpkerék- és csigahajtás, valamint mindenféle 
gördülő-és siklócsapágy 150

PGO-FGL-220 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 220

PGO-FGL-320 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 320

PGO-FGL-460 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 460

PGO-FGL-680 Hajtóművek, csapágyak és szivattyúk, amelyekbe DIN 51.517  
3. rész szerinti CLP ipari hajtóműolajat kell használni 680

Ezeket a termékeket a Flender hagyta jóvá.
A PGO-FGL-150 a FZG-teszt 14. fokozatán megfelelt.
A PGO-FGL-220 és a PGO-FGL-460 a FZG-teszt 13. fokozatán megfeleltek.

  SZINTETIKUS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ IPARI HAJTÓMŰOLAJOK  
ÉS MULTFUNKCIONÁLIS OLAJOK 



LUBRIPLATE FMO-45 ÉS FMO-500 KÖZÖTT (ISO VG 5 ÉS 100) NSF 3H ÉS H1
Különösen olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél az élemiszer közvetlenül érintkezik a kenőanyaggal.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FMO-45
Alacsony viszkozitásának köszönhetően speciális szerként 
csepegtető olajozókban, szóró- és nyomófejes berendezésekben 
is alkalmazható.

5

FMO-85
Alacsony viszkozitásának köszönhetően speciális szerként 
csepegtető olajozókban, szóró- és nyomófejes berendezésekben 
is alkalmazható.
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FMO-200 Sűrítettlevegő-vezetékek 46

FMO-350 Általános kenőalkalmazások 68

FMO-500 Általános kenőalkalmazások 100

LUBRIPLATE PAN DIVIDER OIL ÉS PDO-LIGHT NSF 3H ÉS H1
Elsődlegesen ezt ajánljuk a formaleválasztóolaj-alkalmazásokhoz

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

Pan-Divider-Oil Leválasztószerek 15

PDO-Light Leválasztószerek 7

   3H- ÉS H1-MULTIFUNKCIONÁLIS OLAJOK, USP SZABVÁNYFEHÉROLAJ-ALAPÚ

  3H- ÉS H1-LEVÁLASZTÓSZEREK, USP SZABVÁNYFEHÉROLAJ-ALAPÚ



LUBRIPLATE FP-150 ÉS FP-150-L NSF H1
Ezek a cseppmentes tapadóolajok kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek, és kiváló ellenállást biz-
tosítanak fröccsenővíz ellen és gőzalkalmazások esetén. A nagyon kiegyensúlyozott adaléktechnológiának 
köszönhetően a legmagasabb szintű kopásvédelmet garantálják. Ezeket a termékeket függőpályás beren-
dezéseknél, függőpálya-láncoknál, csepegtetőrendszereknél és lapkakörmöknél használják. A LUBRIPLATE 
FP-150 és FP-150-L antimikrobiális hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek gátolják és nagy mértékben aka-
dályozzák a baktériumok és a penész szaporodását.

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FP-150 Csavarkerék-hajtóművek, láncok, bütykök és  
csepegtetőrendszerek 320

FP-150-L Csavarkerék-hajtóművek, láncok, bütykök és  
csepegtetőrendszerek 100

LUBRIPLATE HTCL-FG 68 ÉS HTCL-FG-220 NSF H1

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

HTCL-FG-68 Láncok kenéséhez sütőkemencékben 68

HTCL-FG-220 Láncok kenéséhez sütőkemencékben 220

  CSEPPMENTES TAPADÓOLAJOK SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEKHEZ  
ÉS LÁNCOKHOZ NSF H1-ENGEDÉLLYEL

  MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ, POE-ALAPÚ, SZINTETIKUS LÁNCOLAJOK
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LUBRIPLATE FMO-150-AW UND SFGO ULTRA 32 NSF HT1 

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FMO-150-AW

Ásványi termoolajok zárt keringésű rendszerekbe, pl.  
szakaszos üstreaktorokba, olyan alkalmazásokba, ahol 
szélsőségesen magas hőmérséklet uralkodik, de  
hűtőtestekbe is (pl. mélyhűtési eljárások és pékségek)

32

SFGO Ultra 32

Szintetikus termoolajok zárt keringésű rendszerekbe, pl.  
szakaszos üstreaktorokba, olyan alkalmazásokba, ahol 
szélsőségesen magas hőmérséklet uralkodik, de  
hűtőtestekbe is (pl. mélyhűtési eljárások és pékségek)

32

SFGO Ultra 100

Szintetikus termoolajok zárt keringésű rendszerekbe, pl.  
szakaszos üstreaktorokba, olyan alkalmazásokba, ahol 
szélsőségesen magas hőmérséklet uralkodik, de  
hűtőtestekbe is (pl. mélyhűtési eljárások és pékségek)

100

   ÁSVÁNYI ÉS SZINTETIKUS HŐKÖZLŐOLAJOK NSF HT1- ÉS H1-ENGEDÉLLYEL

SPECIÁLILS KENŐANYAGOK NSF H1-ENGEDÉLLYEL

TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

FG Cooker Oil Cinkmentes olaj főzőkészülékekhez, sterilizátorokhoz és  
FMC (Manzel- és mikro-kenőrendszerű) gőzös hántolókhoz 150

   SPECIÁLILS KENŐANYAGOK
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TERMÉK ALKALMAZÁSI TERÜLET ISO VG

Seamer Oil FG-100
USP fehérásványiolaj-alapú  
Speciálisan Angelus (61H és 120L)  
egyvezetékes üzemű konzervdoboz- és varratzáró gépekhez

100

Seamer Oil FG-150
USP fehérásványiolaj-alapú  
Speciálisan Angelus (61H és 120L)
egyvezetékes üzemű konzervdoboz- és varratzáró gépekhez

150

SSO-FG 100

100 % PAO-alapú, szintetikus kenőanyag  
Speciálisan Angelus (61H, 120L 121L, 140S és 180S) és  
Zacmi-italosdobozvarratzáró gépekhez, amelyek olajkeringető 
rendszerrel rendelkeznek

100

SSO-FG 150

100 % PAO-alapú, szintetikus kenőanyag  
Speciálisan Angelus (61H, 120L 121L, 140S és 180S) és  
Zacmi-italosdobozvarratzáró gépekhez, amelyek olajkeringető 
rendszerrel rendelkeznek

150

STO-FG Nem korrodáló kenőanyag palacktöltőgépek kenéséhez 68

PM-500 White Oil 
Emulgeáló hatóanyagokat tartalmaz, és a kenendő  
géprészeket olajos filmréteggel vonja be. Speciálisan  
körtehámozó gépekhez

100

RCO-FG 68 Szintetikus hűtőkompresszor-olaj, 100 % PAO-alapú. 68

Syncool FG Szintetikus, biológiailag lebomló kompresszorolaj,  
PGE-alapú (poliglikol-észter) 46

SPECIÁLILS KENŐANYAGOK NSF H1-ENGEDÉLLYEL - folytatás
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LUBRIPLATE SYNFLUSH FG ÉS PURE FLUSH NSF H1

TERMÉK EIGENSCHAFTEN

SynFlush FG
A tisztítás szakértője segít átállni a „normál“ és H2-kenőanyagokról az  
NSF H1-kenőanyagokra.
Keverhető a következőkkel: PAO, POE, diészterek, PAG és ásványi termékek

Pure Flush

Az aktuálisan használt kenőanyaggal együtt használandó, így nincs  
hosszú üzemkiesés. Csapágyak, hajtóművek, hidraulikai és központi 
kenőrendszerek, sűrítettlevegő-vezetékek, láncok és sűrített levegős  
szerszámok tisztításához. Ásványi és a legtöbb ásványianyag-kompatibilis 
szintetikus kenőanyaggal keverhető

 ÖBLÍTŐ- ÉS TISZTÍTÓFOLYADÉKOK NSF H1-ENGEDÉLLYEL
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  ALUMÍNIUMKOMPLEX SZAPPANZSÍROK LUBRI-ARMOUR®-RAL, USP FEHÉRÁSVÁNYIOLAJ-ALAPÚ

NSF H1-KENŐZSÍROK

NSF H1 kenőzsírjaink kiemelkedő teljesítményre 
képesek az élelmiszer-ipari területeken. A LUBRI- 
ARMOUR® egyedülálló antimikrobiális tartósítószer, 
amely bármely üzemben tökéletesen használható 
hosszú távon.

A LUBRI-ARMOUR® antimikrobiális tartósítószer, 
amelyet sok NSF H1 regisztrált kenőanyagunkhoz 
és kenőzsírunkhoz használunk. Speciálisan arra 
fejlesztettük ki, hogy megakadályozza a kenőanya-
gok mikroorganizmusok (pl. baktériumok, listeria 

és penész) által okozott bomlását. Valamennyi NSF 
H1-regisztrált élelmiszer-ipari kenőanyagunk (kenőa-
nyagok és kenőzsírok) tartalmaz különböző, az ipar-
ban elismert, antimikrobiális adalékokat, amelyek 
megakadályozzák a kenőanyagok mikroorganizmu-
sok által okozott bomlását.

A LUBRI-ARMOUR® az egyetlen olyan adalékanyag, 
amelyet az EPA regisztrált (reg. szám. 86389-1).

LUBRIPLATE FGL-SOROZAT, NLGI 00, 0/00, 0, 1, 2, NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Magas teljesítményű kenőzsírok az élelmiszeripar és italgyártás minden területére, univerzális alkalmazásra. Kopás, rozsdásodás és korrózió elleni védelmet nyújtó 
adalékokkal.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

FGL-00 Alumíniumkomplex 00 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C és +149 °C között

FGL-CC** Alumíniumkomplex 0/00 USP-White Mineral Oil 120 -23 °C és +177 °C között

FGL-0 Alumíniumkomplex 0 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C és +168 °C között

FGL-1 Alumíniumkomplex 1 USP-White Mineral Oil 120 -18 °C és +182 °C között

FGL-2 Alumíniumkomplex 2 USP-White Mineral Oil 160 -12 °C és +204 °C között

** speciálisan nagy sebességű konzervdobozzáró gépek központi kenőrendszereihez kifejlesztve.
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 VÍZMENTES KALCIUM KENŐZSÍROK LUBRI-ARMOUR®-RAL, USP FEHÉRÁSVÁNYIOLAJ-BÁZISÚ

  CINKMENTES ALUMÍNIUMKOMPLEX SZAPPANZSÍROK LUBRI-ARMOUR®-RAL, USP FEHÉRÁSVÁNYIOLAJ-ALAPÚ

LUBRIPLATE FML-SOROZAT, NLGI 0, 1, 2, NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
A fehér, magas teljesítményű kenőzsírok felülmúlhatatlan kenési tulajdonságaiknak köszönhetően kiemelkedő teljesítményt garantálnak a felhasználók számára. 
Kiemelkedő kopásvédelmi tulajdonságokkal rendelkeznek.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

FML-0 Vízmentes kalcium 0 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C és +88 °C között

FML-1 Vízmentes kalcium 1 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C és +93 °C között

FML-2 Vízmentes kalcium 2 USP-White Mineral Oil 144 -12 °C és +93 °C között

LUBRIPLATE CLEARPLEX-SOROZAT, NLGI 1, 2, NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Speciálisan gördülő- és siklócsapágyakban történő használatra. Különösen alkalmas zárógépekhez az italfeldolgozó iparban. Az adalékok teljesítményével  
kapcsolatban nem kötöttünk kompromisszumokat. Clearplex-sorozatunk magas kopás és oxidáció elleni védelemmel rendelkezik, és nagy mértékben vízálló.

PRODUKT SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Clearplex-1 Alumíniumkomplex 1 USP-White Mineral Oil 100 -18 °C és +182 °C között

Clearplex-2 Alumíniumkomplex 2 USP-White Mineral Oil 150 -12 °C és +204 °C között
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  SZINTETIKUS, MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ ALUMÍNIUMKOMPLEX SZAPPANZSÍROK LUBRI-ARMOUR®-RAL,  
POLIALFAOLEFIN-ALAPÚ

LUBRIPLATE SFL-SOROZAT, NLGI 00, 0, 1, 2, NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
A szintetikus alapolajnak és az alumíniumkomplex-sűrítőnek köszönhetően mind a négy NLGI-konzisztens esetén széles az alkalmazási hőmérsékleti tartomány.  
Az SFL-1 jó szállíthatóságának köszönhetően különösen alkalmas hűtőházakban történő használatra.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

SFL-00 Alumíniumkomplex 00 PAO 39 -51 °C és +149 °C között

SFL-0 Alumíniumkomplex 0 PAO 39 -51 °C és +163 °C között

SFL-1 Alumíniumkomplex 1 PAO 39 -51 °C és +177 °C között

SFL-2 Alumíniumkomplex 2 PAO 219 -40 °C és +204 °C között
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  100 % SZINTETIKUS, MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ KALCIUM-SZULFONÁT KOMPLEX SZAPPANZSÍROK  
LUBRI-ARMOUR®-RAL, POLIALFAOLEFIN-ALAPÚ

LUBRIPLATE SYNXTREME FG SOROZAT NLGI 0, 1, 2, 1-220, 2-220 NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Garantálják a kiváló nyírási stabilitást, a csekély kopást, valamint a kiváló ellenállást vízzel és lúgos fröccsenővizes alkalmazásokkal szemben. Alacsony és magas 
hőmérsékleten egyaránt kiváló teljesítményt garantálnak.
A SynXtreme FG-1/220 és FG-2/220 a magasabb alapolajnak (ISO VG 220) köszönhetően különösen lassan és közepesen forgó csapágyakhoz alkalmas magasabb 
hőmérsékletek esetén.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

SynXtreme 
FG-0

Kalcium-szulfonát
komplex 0 PAO 100 -43 °C és +199 °C között

SynXtreme 
FG-1

Kalcium-szulfonát
komplex 1 PAO 100 -43 °C és +227 °C között

SynXtreme 
FG-2

Kalcium-szulfonát
komplex 2 PAO 100 -43 °C és +232 °C között

SynXtreme 
FG-1/220

Kalcium-szulfonát
komplex 1 PAO 220 -40 °C és +227 °C között

SynXtreme 
FG-2/220

Kalcium-szulfonát
komplex 2 PAO 220 -40 °C és +232 °C között
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 MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ SZILIKON KENŐZSÍR PTFE-VEL

LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H1 SPECIAL NLGI 3 NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Speciálisan palacktöltő berendezések, tejadagoló és egyéb, az élelmiszeriparban használatos adagoló berendezések O-gyűrűihez és tömítéseihez. Alkalmas  
EPDM-tömítésekhez és egyéb szilikonmentes elasztomerekhez, ellenálló forró vízzel, gőzzel és alkáli oldatokkal szemben. Nem használhatók szilikonzsírok olyan 
alkalmazásokhoz, amelyekhez tiszta oxigén vagy erősen oxidáló vegyi anyagok alkalmazása szükséges.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

SYN ST High 
Performance 

H1 Special
PTFE 3 Szilikon 500 -50 °C és +149 °C között

  MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ KALCIUM-SZULFONÁT KOMPLEX SZAPPANZSÍR LUBRI-ARMOURRAL,  
USP FEHÉRÁSVÁNYIOLAJ-ALAPÚ

LUBRIPLATE CS-FG EP-2 NLGI 2 NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
CS-FG EP-2 Magas teljesítményű kalcium-szulfonát komplex szappanzsír az élelmiszeripar és italgyártás minden területére, univerzális alkalmazásra. Garantálják a 
magas korrózióvédelmet, valamint a kiváló ellenállást vízzel és lúgos fröccsenővizes alkalmazásokkal szemben. Valamennyi alapanyag eleget tesz az FDA 21 CFR 
178.3750 előírásainak. A Lubriplate CS-FG EP-2 húsfeldolgozó üzemekben, tejgazdaságokban, sörfőzdékben, konzervgyárakban, karton- és csomagolóberendezé-
sekben, továbbá sok egyéb olyan területen kerül alkalmazásra, ahol nem lehet kizárni a élelmiszerekkel való érintkezést.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

CS FG EP-2 Kalcium-szulfonát komplex 2 USP fehér ásványi olaj 105 -18 °C és +200 °C között
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  JÓL TAPADÓ ALUMÍNIUMKOMPLEX SZAPPANZSÍROK UBRI-ARMOUR®-RAL, USP FEHÉRÁSVÁNYIOLAJ-ALAPÚ

LUBRIPLATE PURE TAC UND LUBRIPLATE PURE TAC LIGHT NLGI 1,5 ÉS 2 NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Kenőzsírok élelmiszer-feldolgozó üzemek és konzervgyárak azon alkalmazásaihoz, amelyeknél vegyileg kezelt vizet, hőt és gőzt használnak. Nagyon jó ragadási 
és tapadási tulajdonságaiknak köszönhetően különösen alkalmasak nyitott hajtóművekhez, és ideálisan használhatók kenőzsírként hidrosztatikus főzőkészülékek 
láncaihoz.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY ALAPOLAJ ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA 

CST. 40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Pure Tac Alumíniumkomplex 2 USP fehér ásványi olaj 1187 -7 °C és +204 °C között

Pure Tac Light Alumíniumkomplex 1,5 USP fehér ásványi olaj 600 -12 °C és +198 °C között
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  SPECIÁLIS KENŐZSÍROK HIDROSZTATIKUS FŐZŐKÉSZÜLÉKEKLÁNCAIHOZ

LUBRIPLATE SPECIAL COOKER CHAIN GREASE, NLGI 2,5 NSF H1
Alkalmazási területek és előnyök
Kiváló ellenállás vegyileg kezelt vízzel, hővel és gőzzel szemben, ezért ideális kenőzsír hidrosztatikus főzőkészülékek láncaihoz. A kenőzsír vízkimosás elleni ki-
váló ellenállásának köszönhetően sokáig képes megtapadni, így nehéz környezeti feltételek esetén is garantálja a hidrosztatikus főzőkészülékek láncszegecseinek, 
csapágybetéteinek és görgőinek kifogástalan kenését. Ezenkívül a LUBRIPLATE Special Cooker Chain Grease nehezebb, mint a víz. Ezért a felesleges zsír lesüllyed, 
tehát nem úszik a felszínen a főzőkészülékben, így a dobozok zsírréteg nélkül kerülnek ki a hidrosztatikus főzőkészülékből.

TERMÉK SŰRÍTŐ NLGI- 
OSZTÁLY

ALAPOLAJ VISZKOZITÁSA CST. 
40 °C-ON ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

Special  
Cooker Chain 

Grease
Non-Soap Thickener 2,5 500 -7 °C és +204 °C között



NSF H1 AEROSZOL PROGRAM

ciós töltőgépek bütykeinek, szelepek, O-gyűrűk és 
dugattyúk kenésére, valamint olyan általános kenési 
alkalmazásokra, amelyeknél magas hőmérséklettel
és nedvességgel kell számolni.

LUBRIPLATE SUPER FML-2 SPRAY NSF H1
Kiváló fehér zsírzó spray vízmentes kalcium és USP 
fehér ásványi olaj alapon. Gyakran használják az 
élelmiszeriparban csúszópályák, hajtóművek, rotá-
ciós töltőgépek bütykeinek, szelepek, O-gyűrűk és 
dugattyúk kenésére, valamint olyan általános kenési 
alkalmazásokra, amelyeknél magas hőmérséklettel 
és nedvességgel kell számolni.

LUBRIPLATE FMO-350-AW SPRAY NSF H1
Kiváló kenőolaj általános kenési célokra, valamint 
palacktöltő berendezésekhez, tej- és élelmiszer-fel-
dolgozó gépekhez, beleértve a mozgó alkatrészeket, 
O-gyűrűket, szelepeket, dugattyúkat és tömítéseket.

LUBRIPLATE FMO-85-AW SPRAY NSF H1
Általános élelmiszer-ipari gépkenésre, ajánlott me-
chanikákhoz, csapágyakhoz, vezetésekhez, láncok-
hoz és sok minden máshoz a pumpáló-porlasztó 
palackban.

LUBRIPLATE GENERAL PURPOSE FOOD GRADE 
SILICONE SPRAY NSF H1
Síkosító és leválasztószer élelmiszer-ipari alkalma-
zásra. Különösen műanyag csúszópárok, vezetősí-
nek, szállítószalagok, valamint feldolgozó-, csoma-
goló- és rakodógépek O-gyűrűinek és tömítéseinek 
kenéséhez.

LURBIPLATE SFGO ULTRA 7 SPRAY NSF H1
Teljes mértében szintetikus, magas teljesítményű 
szerelő- és korrózióvédelmi olaj élelmiszer-ipari 
alkalmazásra, kiváló kúszási és penetrációs tulaj-
donságokkal. Gyorsan képes behatolni a rozsdás 
vagy lerakódásokkal rendelkező kontaktfelületekbe, 
ahol gondoskodik a kenésről és a korrózióvédelem-
ről.

LUBRIPLATE FGL-1 SPRAY NSF H1
Kiváló zsírzó spray alumíniumkomplex szappan és 
USP fehér ásványi olaj alapon. Gyakran használják az 
élelmiszeriparban csúszópályák, hajtóművek, rotá-
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ALKALMAZÁSOK LUBRIPLATE-TERMÉK

Általános kenőzsírok -  
Magas hőmérsékletek  
Alacsony hőmérsékletek

SYNXTREME FG-2 vagy FGL-2
SYNXTREME FG-2 vagy FGL-2
SYNXTREME FG-1 vagy SFL-1

Általános olajok SFGO ULTRA-68 vagy FMO-350AW

Központi kenőberendezések FGL-0 vagy FGL-00

Mozgó alkatérészek/bütykök/nyitott hajtóművek PURE TAC

Láncok/szállítóberendezések/drótkötél Normál 
hőmérsékletek
Magas hőmérsékletek

SFGO ULTRA-7 vagy FP-150L
PGO-FGL-220

Hajtóművek (csavarmentes fogaskerék, homlokkerék)
Hajtóművek (csigák)

SFGO ULTRA-220 vagy FMO-1100AW
SFGO ULTRA-460 vagy FMO-2400AW

Forró fékcsapágyak SYNXTREME FG-2 vagy PURE TAC

Légkompresszor 
(dugattyúk) 
(csavarok)

SFGO ULTRA-68 vagy SFGO ULTRA 100
SFGO ULTRA-32 vagy SFGO ULTRA 46
RCO-68

Sűrítettlevegő-vezetékek FMO-85AW vagy FMO-150AW

Hidraulikaberendezések 
Normál hőmérsékletek 
Alacsony hőmérsékletek

SFGO ULTRA-68 vagy FMO-350AW
SFGO ULTRA-7 vagy FMO-85AW

Nagy sebességű csapágy 
Kenőzsír, ola

SFL-1 vagy FGL-1
SFGO ULTRA-32 vagy FMO-150AW

AJÁNLÁSOK ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOKRA

  Szintetikus termék       Ásványi olaj alapú termék
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ALKALMAZÁSOK LUBRIPLATE-TERMÉK

Vegyi és kondenzátumszivattyú
Kenőzsír 
Olaj

SYNXTREME FG-2 vagy FGL-2
SFGO ULTRA-68 vagy FMO-350AW

Vákuumszivattyú SFGO ULTRA-68 vagy SFGO ULTRA 100

Szellőztetők 
Kenőzsír 
Olaj

SYNXTREME FG-2 vagy FGL-2
SFGO ULTRA-68 vagy FMO-350AW

Kengyeles palacktöltő gépek STO-FG

Őszibarack-magozó lánchajtás FP-150L vagy FP-150

Hegesztő hengerek, orsók, szorító tokmányok SYNXTREME FG-1 vagy FGL-1

Főzőkészülék-tartócsapágyak SYNXTREME FG-2 vagy PURE TAC

Főzőszelep kenése
Konzervdobozzáró gépek FOOD GRADE COOKER OIL

Angelus hegesztőgépek 
(Manzel kenőrendszerek)

SSO-FG-100, SSO-FG-150 vagy SFGO ULTRA-100
SEAMER OIL FG-100 vagy SEAMER OIL FG-150

Csepegtető olajozó PM-500 vagy FP-150L

Elektromotor-csapágy SYNXTREME FG-1 vagy FGL-1

Gőzsezelepek és hántoló Kérje a LUBRIPLATE műszaki ügyfélszolgálat  
tanácsát: 0 42 62 / 7 98

AJÁNLÁSOK ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOKRA - folytatás

  Szintetikus termék       Ásványi olaj alapú termék
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ALKALMAZÁSOK LUBRIPLATE-TERMÉK

Mosóberendezés 
Zsírzógomb 
Lánchajtások

SYNXTREME FG-2 vagy FGL-2
FP-150L vagy FP-150

Emelővillás targonca
Kerekes rakodógép (kenőzsír)
Hidraulikaolajok
Láncos felvonó

SYNXTREME FG-2 vagy PURE TAC
SFGO ULTRA-68 vagy FMO-350AW
FP-150L

Rozsda-/korrózióvédelem SFGO ULTRA-7 vagy FMO-350AW

Öblítő- és tisztítófolyadékok SYNFLUSH FG vagy PURE FLUSH

Formaleválasztó-olaj PAN DIVIDER OIL

Lubriplate fehér olajok FMO SOROZATOK

AJÁNLÁSOK ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOKRA - folytatás

  Szintetikus termék       Ásványi olaj alapú termék



VISZKOZITÁSI TÁBLÁZAT



  összeférhető      korlátozottan összeférhető      összeférhetetlen

KENŐZSÍROK NLGI SZERINTI ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE NLGI KENŐZSÍR-BESOROLÁS
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alumíniumkomplex

bárium

kálcium

kálcium 12-hidroxi

kálciumkomplex

alumínium-oxid

lítium

lítium 12-hidroxi

lítiumkomplex

poliurea

kálcium-szulfonát

NLGI-SZÁM LEÍRÁS ASTM WALK-PENETRÁCIÓ 
77 °F/25 °C-ON

000 félfolyékony 445 – 475

00 félfolyékony 400 – 430

0 nagyon lágy 355 – 385

1 lágy 310 – 340

2 közönséges zsír 265 – 295

3 félkemény 220 – 250

4 kemény 175 – 205

5 – 6 nagyon kemény 85 – 160
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DEFINÍCIÓK

NSF (NATIONAL SANITARY FOUNDATION)
Az NSF adja ki az élelmiszer-ipari speciális kenőa-
nyagok engedélyeit. Egy speciális kenőanyagot csak 
akkor engedélyeznek, ha megfelel az FDA köve-
telményeinek.

FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)
Ez az élelmiszerekért és gyógyszerekért felelős 
kormányügynökség pozitív listát állított össze azo-
król az anyagokról, amelyek alacsony koncentráció-
ban közvetlenül érintkezhetnek élelmiszerekkel.

Az élelmiszer-ipari kenőanyagokban kizárólag a po-
zitív listán szereplő alapanyagokat szabad használni. 
Egy speciális élelmiszer-ipari kenőanyag csak akkor 
kapja meg az engedélyt, ha a kenőanyag tartalmaz-
ta anyagok igazolhatóan eleget tesznek az FDA 21 
CFR 178.3570 biztonsági alapelveiben előírt szigorú 
tisztasági követelményeknek.

USDA (UNITED STATES DEPARTEMENT  
OF AGRICULTURE)
Az USDA (mezőgazdasági minisztérium) ellenőr-
zi, hogy a kenőanyagok élelmiszerekkel összefér-
hetőke.

Azok a kenőanyagok, amelyek alkalmi érintkezésbe 
kerülhetnek élelmiszerekkel, NSF H1 engedélyt kap-
nak. Ennek előfeltétele, hogy csak olyan anyagokat 
tartalmazzanak, amelyek megfelelnek a 21 CFR 
178.3570 FDA-szabályozásnak.

Az egyéb olyan kenőanyagok, amelyek az élelmisze-
riparban alkalmazhatók, H2 engedélyt kapnak.

NSF H1
A H1 azokat a kenőanyagokat jelöli, amelyek az 
élelmiszer-, gyógyszer- és takarmányipari gépek és 
berendezések minden olyan súrlódási pontján al-
kalmazhatók, ahol a termék és a kenőanyag alkalmi 
érintkezése technikailag elkerülhetetlen.

LMBG (ÉLELMISZEREKRE ÉS FOGYASZTÁSI 
CIKKEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNY)
A kenőanyagok élelmiszer-ipari alkalmazását a 
következő törvények, irányelvek és rendeletek sz-
abályozzák.

LMBG 5 §, 31 §, 1974.08.15.
Ez a törvény fogyasztási cikként definiálja a kenőa-
nyagokat. A törvény kimondja, hogy a kenőanyago-
kat tilos úgy használni, hogy azokról anyagok kerülje-
nek élelmiszerekre vagy azok felületére – mint látjuk, 
ez a definíció nem igazán megy bele a részletekbe.

DAB (DEUTSCHES ARZNEIBUCH, NÉMET 
GYÓGYSZERKÖNYV)
Az FDA-hoz hasonlóan a DAB is tisztasági követelmé-
nyeket határoz meg a kenőanyagokra, pontosabban 
azokon belül csak azokra az orvosi fehérolajokra 
és vazelinekre vonatkozóan, amelyek egészségügyi 
szempontból, illetve illat és íz szempontjából problé-
mamentesnek minősülnek.

LMHV (LEBENSMITTELHYGIENE-VERORDNUNG, 
ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI RENDELET)
Ez a törvény az élelmiszergyártókat a gyártás 
egyes lépéseinek elemzésére és ún. HACCP-rends-
zer (HACCP = Hazard Analysis and Cirtical Control 

Points) bevezetésére kötelezi. A kenőanyagokat 
csak közvetve érinti.

EK (EURÓPAI KÖZÖSSÉG)
A vonatkozó uniós szabályozás még nem készült el, 
de nagyon valószínű, hogy az Európai Közösség az 
amerikai követelményeket fogja átvenni.

Jelenleg csak a 89/392/EK irányelv létezik, amely 
kötelezi az élelmiszer-ipari gépek gyártóit, hogy oly 
módon konstruálják meg a berendezéseiket, hogy a 
kenőanyagok ne érintkezhessenek élelmiszerekkel.

RÖVIDÍTÉSEK
CCP Critical Control Point
DIN Deutsches Institut für Normungen
EHEDG European Hygienic Equipment  
  Design Group
ELGI European Lubricating Grease Institute
FDA Food and Drug Administration
HACCP (Hazard Analysis and Critical  
  Control Points)
ISO International Standard Organisation
NLGI National Lubricating Grease Institute
NSF NSF International 
  (früher: National Sanitation Foundation)
OEM Original Equipment Manufacturer
USDA United States Department of Agriculture
VDI Verein Deutscher Ingenieure
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Gerald Lutz
Ügyvezető  
Finke Mineralölwerk GmbH

Matthias Nettelrodt
Key Account 
Niedersachsen

Miriam Diers
Élelmiszer-ipari kenőanyagok 
teamvezető

Michael Tietz
Key Account 
Berlin-Brandenburg

Thomas Hinze
Kenőanyagok üzletág vezetője

Günter Tittmann
Key Account 
Sachsen

Matthias Duske
Key Account 
Mecklenburg-Vorpommern

Thomas Nacke
Stratégiai értékesítés nemzeti 
nagy ügyfelek

Marcus Hermann Rencken
Export-teamvezető

Oliver Reinhardt
Key Account 
Niedersachsen

Wolfgang Fleischer
Key Account 
Sachsen-Anhalt

Volker Niehoff
tanácsadás és értékesítés 
Hamburg

Jens Kreitzireck
Key Account 
Bremen

André Tekath
Élelmiszer-ipari kenőanyagok 
tanácsadás és értékesítés

IHRE ANSPRECHPARTNER

FINKE Mineralölwerk GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1
27374 Visselhövede

lubriplate@finke-oil.de

www.finke-oil.de 
www.lubriplate.de

Markus Schulz
Key Account nemzeti nagy 
ügyfelek
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FINKE Vertragspartner

NÉMETORSZÁGI TELEPHELYEK
FINKE Mineralölwerk GmbH - Rudolf-Diesel-Str. 1 - 27374 Visselhövede
Tel +49 (0) 42 62 / 7 98 - Fax +49 (0) 42 62 / 79 95 19
Internet: www.finke-oil.de - E-Mail: info@finke-oil.de

25578 Itzehoe-Dägeling 
Tel. +49 (0) 48 21 / 40 72 20 

39606 Kleinau 
Tel. +49 (0) 3 93 99 / 97 00 

04158 Leipzig-Radefeld  
Tel. +49 (0) 3 41 / 24 45 40

31618 Liebenau 
Tel. +49 (0) 50 23 / 9 80 80

39126 Magdeburg 
Tel. +49 (0) 3 91 / 40 52 40

19306 Neustadt-Glewe 
Tel. +49 (0) 3 87 57 / 51 40

37154 Northeim 
Tel. +49 (0) 55 51 / 58 95 60

33106 Paderborn 
Tel. +49 (0) 52 51 / 2 88 70

29525 Uelzen 
Tel. +49 (0) 5 81 / 9 73 98 88

29378 Wittingen 
Tel. +49 (0) 58 31 / 25 11 86

Standorte:

14822 Berlin-Linthe 
Tel. +49 (0) 3 38 44 / 7 57 40

38118 Braunschweig 
Tel. +49 (0) 5 31 / 61 84 40

28239 Bremen 
Tel. +49 (0) 4 21 / 64 92 80

27432 Bremervörde 
Tel. +49 (0) 47 61 / 7 48 30

29227 Celle 
Tel. +49 (0) 5141 / 88 88 07

47138 Duisburg 
Tel. +49 (0) 2 03 / 2 82 40  
oder +49 (0) 2 03 / 45 65 40

26849 Filsum 
Tel. +49 (0) 49 57 / 9 29 20

49124 Georgsmarienhütte 
Tel. +49 (0) 54 01 / 3 65 89 70

21035 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 / 2 51 95 10

30559 Hannover-Anderten 
Tel. +49 (0) 5 11 / 77 95 36 50

Ägypten - Kairo
Aserbaidschan - Baku
Belgien - Antwerpen
Bulgarien - Sofia
China - Shanghai
Dänemark - Randers
England - London
Frankreich - Courtry
Griechenland - Sitohori
Italien - Milan
Kosovo - Prizen
Lettland - Riga
Libanon - Zahle

A FINKE VILÁGSZERTE
Litauen - Kaunas
Luxemburg - Oberdonven
Malta - Kalafrana
Niederlande - Amsterdam
Norwegen - Oslo
Österreich - Linz
Polen - Sczestin
Portugal - Lissabon
Rumänien - Bukarest
Russland - Moskau
Serbien - Novi Sad
Spanien - Barcelona
Schweden - Malmö

Slowakei - Brezno
Taiwan - Taipei City
Tschechische Republik - Prag
Türkei - Istanbul
Ukraine - Odessa
Ungarn - Veszprém
Weißrussland - Schuchin

Motorolajok I Hajtóműolajok I Traktorolajok I Hidraulikaolajok I Olajok szerszámgépek ágyának kenésére I Láncolajok I Kompresszorolajok I Ipari hajtóműolajok I 
Hűtő-kenőanyagok és -adalékok I Zsírok I Leválasztószerek I Ipari olajok I Korróziógátló olajok I Tisztítószerek I Olajmegkötő anyagok I Termékek téli ápoláshoz I 
Sűrítettlevegő-olajok I Aeroszolok I Bio élelmiszer-ipari kenőanyagok I AdBlue® I számos egyéb termék...


