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SMUREFNI
FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ

White Grease
Hvít smurfeiti fyrir kúlu- og rúllulegur, 
fóðringar, liði og sleða. Endist vel og er 
vatnsfráhrindandi.

Vörunúmer: 109360

Caxtreme FG 150
Smurfeiti til notkunar við 
mjög erfiðar aðstæður. Hentar 
mjög vel við rakar og blautar 
aðstæður. Þolir háan hita og 
álag. Þvæst ekki af jafnvel 
við háþrýstiþvott.

Vörunúmer: 109361
 

KGFG spray
Sérstaklega vatnsfráhrindandi keðjuolía. Þolir 
mikið umhverfisáreiti, t.d. þvott og leysiefni. 
Notist t.d. á NIMO-KG lyftur, sleða, færibönd, 
keðjur o.fl.

Vörunúmer: 109365
 

Cargo Flow Food  
with teflon®

Umhverfisvænt smurefni sem 
smýgur vel og hrindir frá sér 
vatni og ryki. Hægt að nota á 
keðjur, sleða, röntgenbúnað, 
vagna og loftverkfæri.

Vörunúmer: 109364

 

S.O.S. Smörjollespray
Glær alhliða smurolía. Vatnsfráhrindandi og 
veðurþolin. Hentar vel á rennihurðir, sleða, 
stýringar, keðjur, bullur, stimpla, kefli o.fl.

Vörunúmer: 109362

Þessi bæklingur er prentaður á umhverfisvænan pappír.



Smurefni

Nú hafa smurefni fyrir matvælaiðnað, þ.e. olíur og 
smurfeiti, tekið miklum breytingum til hins betra 
hvað smurhæfni varðar og hafa þau jafnvel betri 
smureiginleika en hefðbundin smurefni.
 
Hvað er í boði

Smurfeiti fyrir allan matvælaiðnað, smurolía í 
spreybrúsum, ryðleysir, keðjur, færibönd, lyftur, 
loftverkfæri, loftkerfi, loftpressur, frystikerfi, 
vökvakerfisolíur o.fl.

H1 er Staðallinn

H1-staðallinn var þróaður af bandaríska landbúnaðar-
ráðuneytinu (USDA). Staðallinn er ákveðinn af matvæla- 
og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna (FDA) og felur hann í 
sér lista yfir þau efnasambönd sem nota má í smurefni 
fyrir matvælaiðnað. Eftirlit og skrásetning vara sem 
falla undir staðalinn er í höndum tveggja stofnanna í 
Bandaríkjunum, NSF og InS.
 
Þegar H1-skráð smurefnið er notað í matvælaiðnaði er 
hámarksblöndun smurefnis í matvöru 10 ppm (parts per 
million), en fyrir önnur smurefni eru viðmiðunarmörkin 
núll. Verði samblöndun við matvöruna umfram 
viðmiðunarmörkin er ekki leyfilegt að setja viðkomandi 
framleiðslulotu á markað samkvæmt núgildandi löggjöf 
í Evrópu um matvæli og fóðurvörur (EC 178/2002).

Gámeskerfið (HACCP) er algengasta eftirlitskerfið 
sem notað er í matvælaiðnaði, þar segir að H1 skráðar 
vörur séu þær einu sem nota megi við suma viðkvæma 
matvælavinnslu. Lágmarskrafa um H1 vottað smurefni 
er að sjá í almennum matarlögum (General food law) 
ISO 22000 og einnig í verkferlum Gámes (HACCP).

Erum með nokkrar 
gerðir af smursprautum. 
Einnar handa, tveggja 
handa, rafmagns- og 
loftknúnar smursprautur. 
Auðveldar í notkun.

Hydro Miljö Vökvakerfisolía

(Food Grade) 

Grunnolía  Hydro Miljö er hvít mineralolía sem er 
lyktar- og bragðlaus. Olían fer vel með allar gerðir 
af þéttum, slögum og pakkningum. Olían hefur 
vítt vinnusvið, tryggir góða smurningu og aukið 
rekstraröryggi á tækum og vélum. Hydro Miljö er 
vatnsfráhrindandi, hindrar tæringu og veitir því 

góða vörn við krefjandi aðstæður 

Þessi vara er H1 Skrásett NSF. No. 136093. 
InS. No. 1794474
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