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NSF przetworzył wniosek o rejestracje Molykote ® G-0052FG White EP Bearing Grease w programie 
NSF Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2004), który jest dostępny 
pod adresem: http://www.nsf.org. Program rejestracji produktów NSF jest kontynuacją programu zatwierdzania i 
katalogowania produktów dopuszczonych do kontaktu z żywnością USDA, który opiera się na wymaganiach 

zawartych w FDA 21 CFR. 

 

Produkt jest zaklasyfikowany jako smar incydentalnego kontaktu z żywnością (H1), oraz w obszarze 

wokół produkcyjnym w przemyśle spożywczym. Produkt może być stosowany w urządzeniach do 

przetwarzania żywności jako ochrona antykorozyjna, jako środek uwalniający 

na uszczelkach lub uszczelnieniach zamknięć zbiorników, oraz jako smar do części maszyn i 

urządzeń w miejscach, w których występuje potencjalne narażenie smarowanych części na kontakt 

z żywnością. Stosowana ilość powinna być minimalna wymagana do osiągnięcia żądanego efektu 

technicznego na urządzeniu. Jeśli środek jest używany jako ochrona antykorozyjna związek musi 

być usunięty z powierzchni urządzenia przez przemywanie lub wycierania, aż do skutecznego 

oczyszczenia powierzchni z substancji, które mogą być przeniesione do przetwarzanej żywności. 

 

Rejestracja NSF tego produktu jest aktualna, kiedy jego numer rejestracyjny NSF, kod kategorii i znak 

rejestracyjny pojawiają się na etykiecie NSF zatwierdzonej i zarejestrowana nazwa produktu jest 

zawarta w aktualnej Białej Księdze NSF. Notowania żywnościowych związków na stronie internetowej 

NSF (http://www.nsf.org).Znak rejestracyjny NSF może być pobrany ze strony NSF: 

http://www.nsf.org/business/about_NSF/nsf_marks_download.asp. 

 

Lista NSF wszystkich zarejestrowanych związków niespożywcze przez NSF International nie jest 

potwierdzeniem jakości tych preparatów, skuteczności lub wydajności podawanej przez producenta. 

 

Status rejestracyjny może być sprawdzany w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej, na 

NSF http://www.nsf.org. Zmiany w składzie lub etykiecie, bez uprzedniej pisemnej zgody NSF, 

unieważniają rejestrację, i skutkują usunięciem z listy on-line. 


