
 

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in 
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke 
gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid 
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZEP 45 FOOD  Smeer- en kruipmiddel van hoge kwaliteit met NSF H1  
KENMERKEN 

Maakt vastzittende 
onderdelen los 

Dringt snel door tot de geblokkeerde onderdelen waar de combinatie van oliën en PTFE de vastzittende 
delen los maken. 

Smeert en 
beschermt 

De oliën in  ZEP 45 FOOD zorgen voor zeer goede smerende eigenschappen op alle soorten onderdelen 
en ze voorkomen corrosievorming. 

Langdurige werking 
ZEP 45 FOOD bevat gemicroniseerd PTFE dat zorgt voor een langdurige werking van het product bij 
iedere toepassing. 

NSF H1 registratie 
De NSF H1 registratie maakt dit product zeer geschikt voor alle processen waarbij een mogelijkheid 
bestaat van incidenteel contact met levensmiddelen. 

Snelle en langere 
werking 

Werkt snel vanwege een uniek, zeer actief mengsel van natuurlijke smeerolie en moderne 
kruipoplosmiddelen. De natuurlijke olie blijft stabiel, terwijl de oplosmiddelen de greep van de corrosie 
breken waardoor vastzittende delen direct gesmeerd kunnen worden wanneer de roest nog aan het 
ontleden is. De moderne kruipoliën hebben een geregelde verdampingssnelheid die een langere 
werkingsduur en diepere bevochtiging van verroeste verbindingen garandeert. 

Reukloos en 
kleurloos 

Geen nadelige invloed op levensmiddelen. Reukloos en kleurloos, laat geen sporen na. Bevat geen 
gehalogeneerde oplosmiddelen. 

Zonder siliconen Bevat geen siliconen. 
 

 

TOEPASSING 
Ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, voor het 
onderhoud aan apparatuur, machines en gereedschappen en 
voor montage en demontage. Smeert en maakt vastzittende 
delen zoals sloten, scharnieren, rollen, kettingen, bouten en 
moeren los, ook wanneer deze geroest zijn. Ook voor gebruik 
op onderdelen in bewegende systemen of andere mechanische 
onderdelen die verband houden met de productie en 
verpakking van levensmiddelen. 
 

COMPATIBILITEIT 
Te gebruiken op alle soorten metalen. Op kunststof 
oppervlakken wordt aangeraden eerst te testen op een 
onopvallende plaats. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Reinig het te behandelen oppervlak. Goed schudden voor 
gebruik. Breng ZEP 45 FOOD aan vanaf ongeveer 20 cm 
afstand. Breng de gewenste hoeveelheid product aan. Op 
vastzittende onderdelen het product een paar minuten laten 
inwerken op de corrosie of op de roest en maak de onderdelen 
dan los met behulp van geschikt gereedschap. Indien nodig, de 
behandeling herhalen. Gebruik het verlengstuk voor moeilijk 
bereikbare plaatsen. 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 
Voor meer informatie, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad. 
 

ACTIEVE INGREDIENTEN 
 Food Grade minerale oliën 
 Gemicroniseerd PTFE 
 Additieven  
 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
Vorm ................................. Spuitbus 
Kleur ................................. Kleurloos 
Geur .................................. Geurloos 
Dichtheid bij 20° C  ........... 0,94 g/cm3 

Oplosbaarheid in water  .... Oplosbaar 
Bruto volume  ................... 800 ml 
Netto volume .................... 600 ml 
 

TOELATINGEN 
NSF H1 geregistreerd (geschikt voor gebruik in 
situaties waar incidenteel contact met 
levensmiddelen kan voorkomen). 
Registratienummer 151729. 
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ZEP 45 FOOD is een product met dubbele werking: Het maakt 
snel vastzittende onderdelen los en het zorgt voor langdurige 
smering dankzij de toevoeging van PTFE. Ideaal voor gebruik in 
de levensmiddelenindustrie door de NSF H1 registratie. 


