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Vážený pane Hagenaarsi, 

NSF vyřídila vaši žádost o registraci výrobku Interflon Food Lube G 150 podle registračních 
směrnic NSF pro chráněné látky a nepotravinové směsi (2000), jež jsou dostupné na 
www.nsf.org/usda. Program NSF International pro registraci nepotravinových směsí je pokračováním 
programu USDA pro schvalování a registraci, který je založen na splnění zákonných požadavků pro 
patřičné používání, přezkoumání složek a ověření označení. 

Tento výrobek je přijatelný jako mazivo s nahodilým stykem s potravinami (H1) v prostorech, kde 
se zpracovávají potraviny a v jejich okolí. Takovéto směsi mohou být používány v zařízeních na 
zpracování potravin jako ochranná vrstva proti rezivění, jako prostředek pro uvolňování na plochá 
těsnění nebo těsnící prvky uzávěrů nádrží a jako maziva pro strojní součásti a zařízení, kde existuje 
potenciální možnost styku mazané součásti s potravinami. Je třeba, aby používané množství bylo 
nejmenší, jaké je potřebné pro dosažení požadovaného technického účinku na zařízení. Jestliže se 
používá jako ochranný povlak proti rezivění, musí být směs odstraněna z povrchu zařízení mytím 
nebo setřením podle potřeby, aby byl povrch účinně zbaven jakýchkoli látek, jež by mohly být 
přeneseny do zpracovávané potraviny. 

Tento výrobek je registrován NSF, když se na NSF schváleném označení (štítku) výrobku objeví 
registrační číslo, kód kategorie a registrační značka NSF. Registrační značku NSF lze stáhnout 
z webových stránek NSF na adrese http://www.nsf.org/mark/download marks.html 

Registrace směsí u NSF International nelze v žádném případě vykládat jako schválení směsi, 
vhodného výběru pro použití, ani jakéhokoli tvrzení výrobce o užitkových vlastnostech, účinnosti či 
působení výrobku. 

Stav registrace může být kdykoli ověřen na webových stránkách NSF na http://www.nsf.org/usda. 
Změny ve složení nebo označení (štítku), provedené bez předchozího písemného svolení NSF, 
způsobí zrušení registrace a změnu ve spřaženém seznamu. 
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