
Fuchs Cassida Grease HTS 2 
 

"Incidenteel voedselcontact" 

Geregistreerd door NSF (klasse H1) en voldoet aan de H1-richtlijnen van de USDA (1998) voor 
smeermiddelen voor gebruik bij incidenteel contact met levensmiddelen. Gecertificeerd door NSF 
voor ISO 21469, Veiligheid van machines, Smeermiddelen met incidenteel productcontact, Hygiëne-
eisen. Gemaakt van stoffen die zijn toegestaan onder de Amerikaanse FDA Titel 21 CFR 178.3570, 
178.3620 en/of die algemeen als veilig worden beschouwd (US 21 CFR 182) voor gebruik in 
smeermiddelen van levensmiddelenkwaliteit. Om te voldoen aan de vereisten van US 21 CFR 
178.3570, moet contact met levensmiddelen waar mogelijk worden vermeden. In het geval van 
incidenteel contact met levensmiddelen mag de concentratie van dit product in het levensmiddel 
niet meer dan 10 delen per miljoen (10 mg/kg levensmiddel) bedragen. Op plaatsen en/of 
toepassingen waar de lokale wetgeving geen maximumconcentratiegrenswaarden specificeert, 
wordt aanbevolen dezelfde 10 ppm-grenswaarde in acht te nemen, aangezien CASSIDA GREASE HTS 
tot deze concentratie geen ongewenste smaak, geur of kleur aan het levensmiddel zal geven, noch 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid zal hebben. In overeenstemming met de goede 
productiepraktijken, gebruik alleen de hoeveelheid die nodig is om een correcte smering te bereiken 
en neem de juiste corrigerende maatregelen indien overmatig incidenteel contact met voedsel wordt 
gedetecteerd. 

Behandeling & opslag 

Alle smeermiddelen van levensmiddelenkwaliteit moeten gescheiden van andere smeermiddelen, 
chemische stoffen en levensmiddelen en buiten direct zonlicht of andere warmtebronnen worden 
opgeslagen. Bewaren tussen 0°C en 40°C. Op voorwaarde dat het product onder deze 
omstandigheden is opgeslagen, adviseren wij het product binnen 3 jaar na de productiedatum te 
gebruiken. Accepteer nieuwe CASSIDA GREASE HTS alleen voor gebruik als de verzegeling van de 
fabrikant intact is. Voordat u de verpakking opent, moet u zich ervan vergewissen dat het gebied 
rond de sluiting schoon is. Aanbevolen wordt om de verpakking schoon te maken met drinkwater en 
vervolgens te drogen met een schone doek alvorens deze te openen. Noteer de datum waarop de 
verzegeling is verbroken. Om contaminatie van het product te voorkomen, sluit u de verpakking altijd 
na gebruik. Bij het openen van een verpakking moet het product binnen 2 jaar (of binnen 3 jaar na de 
productiedatum, afhankelijk van wat het eerst komt) worden gebruikt. 

 

Gezondheid & Veiligheid 

Op basis van de beschikbare informatie is het onwaarschijnlijk dat CASSIDA GREASE HTS 2 bij correct 
gebruik in de aanbevolen toepassing en goede normen voor industriële en persoonlijke hygiëne in 
acht worden genomen, een significant gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren. Zoals voor 
alle oliën moet langdurig of herhaald contact met de huid worden vermeden. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het betreffende veiligheidsinformatieblad. 



 


