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This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................          Date

Aluplex FGS Grease
EP 2

Kroon-Oil B.V.
Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo, The Netherlands

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 
contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 
potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 
required to accomplish the desired technical effect. 

  29 October 2013:

InS Registered

No: 1796550

InS

H1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

InS Services

De veiligheid van consumenten is een van de belangrijkste aandachtsgebieden in ieder productieproces. Producten worden getest op gezondheidsrisico’s als 
kankerverwekkende effecten, vergiftiging of huidirritaties. Vooral in de voedings- en geneesmiddelenindustrie komen incidenteel situaties voor waarbij contact tussen 
smeermiddelen en het product niet helemaal kan worden vermeden. 

Om een paar voorbeelden te geven: 
• Compressoren die kleine hoeveelheden olie met de perslucht meeblazen
• Kettingen of transportbanden die smeermiddelen druppelen op onderliggende machines
• Productiemachines die door onvoorziene defecten olie lekken die dichtbij of in het product terechtkomt

Deze voorbeelden tonen aan dat toevallig contact met voedingsmiddelen in veel stadia van de productie 
kan voorkomen en bijna onmogelijk volledig is uit te sluiten.  In deze situaties is het van belang niet-giftige 
smeermiddelen te gebruiken die geen gevaar vormen voor de consument: Food Grade smeermiddelen. 
Onze H1 geregistreerde producten zijn dan ook bij uitstek geschikt in deze en andere gevallen waar 
incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen. 

Waarom Food Grade smeermiddelen?

Bij Kroon-Oil zijn we altijd bezig met het beste product voor de juiste toepassing. En met meer dan 100 jaar ervaring 
noemen we onszelf met recht dé smeermiddelenspecialist! 

Sinds 1906 heeft ons merk diverse ontwikkelingen en veranderingen doorgemaakt. Bij al deze veranderingen 
stonden kwaliteit en betrouwbaarheid echter steeds voorop. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot één van de grootste 
smeermiddelenproducenten van Europa. Doordat we altijd inspelen op technologische ontwikkelingen en wensen 
uit de markt, blijft ons productassortiment actueel. Onze productrange bestaat uit smeermiddelen voor automotive, 
industrie, agri, marine en tweewielers en diverse specialiteiten. 

Een van onze specialiteiten is het Food Grade assortiment. Deze veelomvattende lijn bestaat onder andere uit 
kwalitatief hoogwaardige compressor- en tandwielkastoliën, hydraulische vloeistoffen en vetten. De range wordt 
gecompleteerd met een aantal specials. Alle Food Grade producten zijn H1 geregistreerd bij InS. Kroon-Oil is ISO 
9001 gecertificeerd en de H1 productielocatie is ISO 21469 gecertificeerd. 

Met de Kroon-Oil Food Grade producten bieden we u een hoogwaardig smeermiddel voor optimaal machinegebruik 
tijdens de hele levensduur van de machine. 

Kroon-Oil specialiteiten | Food Grade
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Food Grade smeermiddelen specialist

H1

InS - geregistreerd

ISO 21469
is een classificatie voor smeermiddelen die incidenteel in contact kunnen 
komen met voeding. Door hun unieke samenstelling vormen deze producten 
geen gevaar voor de gezondheid van de consument. Dit voorkomt risico’s 
voor de menselijke gezondheid. De Kroon-Oil H1 geclassificeerde producten 
zijn uitstekend toe te passen in een HACCP werkbeleid. 
Echter, de maximaal toegestane vervuilingsgraad is 10ppm (in sommige 
gevallen zelfs minder). Hoewel het smeermiddel dus H1 is, mag er 
niet meer dan een sporenhoeveelheid van de olie in contact komen met 
voedingsmiddelen. Indien dat wel het geval is, is het voedingsmiddel/product 
niet langer geschikt voor consumptieve doeleinden. 

InS is het Europese orgaan dat zorgdraagt voor H1 registraties. De 
onderneming vergelijkt de smeermiddelcomponenten met de US FDA 21 
CFR 178.3570 code. Dit is de internationale standaard die bepaalt of een 
component geschikt is voor contact met voedsel. In deze standaard worden 
ook de de gepaste doseringen gedefinieerd. 

is de hygiënestandaard die de productie, etikettering en handling aspecten 
van Food Grade smeermiddelen beschrijft. De productielocatie van onze Food 
Grade productlijn voldoet aan deze ISO normering. Om continue kwaliteit te 
waarborgen, controleert een auditor jaarlijks of de hygiënereglementen zoals 
omschreven in de standaard worden nageleefd. Na een positieve audit wordt 
de ISO certificering vernieuwd.

ISO 9001 
is een brede management en accountability standaard waaraan men 
onder andere moet voldoen om de ISO 21469 certificering te verkrijgen 
en te behouden. ISO 9001 staat in het teken van het nemen van 
verantwoordelijkheid door de organisatie en haar medewerkers. Kroon-
Oil is ISO 9001 gecertificeerd en streeft continu naar kwaliteits- en 
procesverbetering. 

InS Registered
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Multi Lube FGL 

Multi Grease FGG

Aluplex FGS Grease EP 2 / Q-Aluplex FGS Grease EP 2
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Multi Lube FGL H1 is een hoogwaardig universeel toepasbaar smeermiddel, H1 geregistreerd. Door de unieke samenstelling, kan dit product ingezet worden in o.a. de 
volgende toepassingsgebieden: 
- Levensmiddelenindustrie
- Onderhouden, smeren en beschermen van diverse draaiende constructies
- Onderhouden, smeren en beschermen van diverse schuivende- en/of geleidende constructies

12 x 400 ml aerosol 33763

Multi Grease FGG H1 is een H1 geregistreerd vet met een zeer universeel karakter. Door de speciale samenstelling kan het product o.a. worden gebruikt in de volgende 
toepassingen:
- Levensmiddelenindustrie
- Diverse soorten lageringen zoals glijlagers en kogellagers
- Kettingen
- Kabels
- Diverse aandrijfsystemen, ook in vochtige milieus
- Alle soorten geleidingen en stangen

12 x 400 ml aerosol 33744

Aluplex FGS Grease EP 2 is een hoogwaardig, voedselveilig multi purpose vet. Het voldoet aan de FDA 21 CFR 178.3570 vereisten. Aluplex FGS Grease EP 2 is H1 
geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
DIN 51502 KPFHC 2 P-40

Aluplex FGS Grease EP 2
1 x 18 kg pail 35429

Q-Aluplex FGS Grease EP 2
12 x 400 gr schroefpatroon 35399

Producten
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Scan de code met uw 
smartphone of tablet voor het 

officiële InS certificaat!
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Perlus FG 32

Perlus FG 46

Perlus FG 68

Perlus FG 32 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij 
uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 32
ISO 6743/4 HM/HV
DIN 51524/2 HLP

1 x 20 lt pail 35344
1 x 208 lt vat 35346

Perlus FG 46 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij 
uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 46
ISO 6743/4 HM/HV
DIN 51524/2 HLP

1 x 20 lt pail 35347
1 x 208 lt vat 35349

Perlus FG 68 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij 
uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 68
ISO 6743/4 HM/HV
DIN 51524/2 HLP

1 x 20 lt pail 35350
1 x 208 lt vat 35352
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Abacot FG 150

Abacot FG 220

Abacot FG 460

Abacot FG 150 is een voedselveilige tandwielkastolie voor het gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd. Abacot FG 150 is 
daarom uitermate geschikt voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, waar incidenteel contact van het smeermiddel met levensmiddelen 
voor kan komen.

Specificaties
ISO VG 150
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKB

1 x 20 lt pail 35353
1 x 208 lt vat 35355

Abacot FG 220 is een voedselveilige tandwielkastolie voor het gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd. Abacot FG 220 
is daarom uitermate geschikt te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, waar incidenteel contact van het smeermiddel met 
levensmiddelen voor kan komen.

Specificaties
ISO VG 220
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKB

1 x 20 lt pail 35356
1 x 208 lt vat 35358

Abacot FG 460 is een voedselveilige tandwielkastolie voor het gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd. Abacot FG 460 is 
daarom uitermate geschikt te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, wanneer incidenteel contact van het smeermiddel met 
levensmiddelen voor kan komen.

Specificaties
ISO VG 460
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKB

1 x 20 lt pail 35359
1 x 208 lt vat 35361

Scan de code met uw 
smartphone of tablet voor het 

officiële InS certificaat!



7

Compressol FGS 46

Compressol FGS 100

Chainlube FGS 220

Compressol FGS 46 is een voedselveilige vol-synthetische compressorolie, goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Deze compressorolie 
is zowel geschikt voor toepassing in schroefcompressoren alsook in licht belaste rotary-vane compressoren. Compressol FGS 46 is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek 
geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 46
DIN 51506

1 x 20 lt pail 35362
1 x 208 lt vat 35364

Compressol FGS 100 is een voedselveilige, vol-synthetische compressorolie goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Deze compressorolie 
is zowel geschikt voor toepassing in zuigercompressoren als in rotary-vane compressoren. Compressol FGS 100 is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die 
gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 100
DIN 51506

1 x 20 lt pail 35365
1 x 208 lt vat 35367

Chainlube FGS 220 is een voedselveilig, vol-synthetisch kettingsmeermiddel  goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product wordt 
aanbevolen voor ovenkettingen, transportkettingen, hijskettingen (bijv. van heftrucks) en kettingaandrijvingen. Chainlube FGS 220 is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek 
geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties
ISO VG 220

1 x 20 lt pail 35368
1 x 208 lt vat 35370
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