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NSF KATEGÓRIÁK

Tisztítószerek 
Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el kell 
távolítani vagy le kell takarni. Utólagos ivóvizes öblítés szükséges. Nem 
maradhat észrevehető szag és maradékanyag.

A1  Általános használatra. 
Általános tisztítószerek minden felületre, minden helyiségben.

A7 Fémtisztító és polírozó készítmények nem élelmiszercélú felületek 
ápolására minden helyiségben.

A8 Zsírtalanító és ráégett szennyeződés eltávolító készítmények 
élelmiszer sütő/főző ill. füstölő berendezésekhez. (Minden ilyen 
jellegű helyiségbe.)

A7 és A8 esetében a keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az 
élelmiszerek és csomagolóanyagaik visszakerülnének a helyiségbe.

A nem élelmiszercélú helyiségek tisztítószerei 
C1 Élelmiszeripari gépek, berendezések tisztítására és fertőtlenítésére 

szolgáló készítmények.
 Vízzel való öblítés szükséges, mielőtt a gép, berendezés 

visszakerülne az élelmiszercélú helyiségbe.

Oldószer-bázisú tisztítószerek 
K1 Tisztító-, és zsírtalanító szerek nem élelmiszercélú helyiségekben 

történő felhasználásra.

K2 Oldószeres készítmény elektromos és elektronikus készülékek 
tisztítására.

 Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el 
kell távolítani vagy le kell takarni.

K3 Élelmiszer csomagolóanyagokról történő ragasztó és enyv 
eltávolításra szolgáló készítmények. 

 Alkalmazásuk idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagaikat el 
kell távolítani vagy le kell takarni.

K1 és K3 esetében mosószeres mosás és vízzel történő öblítés szükséges 
mielőtt a gép, berendezés visszakerülne az élelmiszercélú helyiségbe.
K2 és K3 esetében a keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az 
élelmiszerek és csomagolóanyagaik visszakerülnének a helyiségbe.

Kenőanyagok 
Élelmiszer feldolgozására, szállítására, kezelésére szolgáló gépek, 
berendezések karbantartására :
- korrózióvédő rétegként (eltávolítandó)
- szeparáló szerként tanksapkán, tömítésen, stb.
- kenőanyagként

H1 Kenőanyag, amely esetében engedélyezve van az 
élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés (az FDA 21 CFR, 
178.3570 szakaszban leírtaknak megfelelően).

H2 Kenőanyag, amely esetében nincs engedélyezve az 
élelmiszerekkel való érintkezés. 

Speciális termékek
P1 Egyéb termékek.

SZÓMAGYARÁZAT  

CRC FPS (Food Processing Safe)
A felhasználás függvényében, valamennyi CRC FPS terméket 
kifejezetten az élelmiszercélú helyiségekben történő alkalmazásra 
fejlesztettük ki. A dupla kóddal ellátott termékek esetén lehetnek 
bizonyos korlátozások, pl. az “általános célú” C1-es tisztítószerek 
esetén.

Felület
A legtöbb termék mindenféle felületen és anyagon biztonsággal 
használható, kivéve a specifikus alkalmazásokra kifejlesztett 
termékeket, mint például a kontakttisztítót.

Élelmiszerekkel való érintkezés
Az olyan helyeken, ahol előfordulhat az élelmiszerekkel való véletlen 
érintkezés, csak a H1 kategóriájú termékek használhatók.

Elő-, és utókezelés
Minden tisztítási folyamat együtt jár valamilyen biztonsági 
intézkedéssel, ami lehet elő-, ill. utókezelés is.

Az olaj felhasználhatóságát befolyásoló 
lényeges tulajdonságok:

• Viszkozitás:  
 A folyadék folyással szembeni ellenállását mutatja.
• Viszkozitási index (VI):  
 Az olaj viszkozitásának változására utal, a hőmérséklet 

változásának függvényében.
• Dermedéspont (PP):  
 Az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen a folyadék 

még szivattyúzható.
• Filmréteg erőssége:
 A kenőanyagnak azt a képességét jellemzi, hogy mennyire 

képes terhelés (üzemi körülmények között) alatt 
egységes, töretlen rétegben fennmaradni.

  AZ FPS SZÍNKÓDRENDSZER

Nem élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való érintkezés kizárva (felhasználás függő)
NSF kat.: C1, K1

Nem élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való érintkezés kizárva
NSF kat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2

Élelmiszercélú feldolgozó helyiség 
Élelmiszerrel való véletlen érintkezés megengedett
NSF kat.: H1

= EPP = Environmentally Preferred Products 
(Környezetbarát Karbantartó Anyagok)

Nonfood Compounds
Program Listed


