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FUCHS CASSIDA Spraysortiment är nu
ISO 21469 certifierat
Vi är stolta över att vara den första smörjmedelsleverantören i Norden, som
erbjuder ett helt sortiment av livsmedelgodkända sprayer med den viktiga
certifieringen ISO 21469.
Att vårt Spraysortiment inom produktnamnet CASSIDA är godkänt med denna
säkerhetsstandard betyder att dessa produkter klarar de strikta hygieniska
kraven för formulering, tillverkning, användning och hantering av smörjmedel
som kommer i tillfällig- eller av misstag, kontakt med livsmedel under
tillverkningsprocessen.

Använder man vårt CASSIDA Spraysortiment kan man känna sig trygg med
både funktion, prestanda och dessutom få ökad livsmedelssäkerhet.
FUCHS CASSIDA Spraysortiment:
CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY

Helsyntetiska kedjeoljor med mycket hög
prestanda

CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY
CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY

Helsyntetisk slitageskyddande kedjeolja
med hög prestanda för användning inom
ett brett temperaturområde, även vid
minusgrader.

CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY

Syntetisk universalolja för direktkontakt
med livsmedel i olika bearbetningssteg.

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

Helsyntetisk penetrerande olja med
utmärkta kryp- och
penetrationsegenskaper.

CASSIDA FLUID CP SPRAY

Lätthanterlig, helsyntetisk
korrosionsskyddande olja

CASSIDA PTFE DRY SPRAY

Syntetiskt PTFE-smörjmedel för
universal- och underhållsanvändning,
baserat på en unik blandning av
komponenter.

CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY

Silikonbaserad, helsyntetisk universalolja

CASSIDA GREASE GTS SPRAY

Smörjfett med hög prestanda baserad på
syntetisk basolja,
förtjockad med kalciumsulfonatkomplex.

CASSIDA FM GREASE DC SPRAY

Vitoljebaserat universalsmörjfett som
lämpar sig för användningar med både
direkt och tillfällig kontakt med
livsmedel.

Kontakt: Länk
Vad innebär ISO 21469 certifiering?

•
•
•
•

•

Det är en säkerhetsstandard som lanserades 2006 för tillverkare
av livsmedelsgodkända smörjmedel.
Det utförs en full riskutvärdering av smörjmedeltillverkarens
produktionsanläggning.
Planen har reviderats av en oberoende tredje part för att
säkerställa att alla certifieringsförfaranden och krav är uppfyllda.
Årlig provtagning, testning och förnyad revision sker för att
verifiera att de livsmedelsgodkända smörjmedlen (FGLs)
fortsätter att använda endast FDA-godkända råvaror till den
ursprungligen inlämnade formuleringen.
ISO 21469 ser både till smörjmedlet och hur det tillverkats som
en helhet. Den står för smörjmedlet och dess formulering såväl
som för tillverkningsprocessen, hantering, packning och
lagerhållning. Målet med detta holistiska tillvägagångssätt är att
säkerställa att smörjmedlet inte bara är tillverkat enligt standard,
men även att det levereras intakt och fritt från kontaminering.

Länk till SIS

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.
I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.
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