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NGI følger grundlæggende alle gældende direktiver og standarder. Alle oplysninger er
baseret på aktuel viden med forbehold af ændringer. Vi følger nøje enhver revision og
ændring af disse direktiver og vil designe vores produkter i overensstemmelse hermed.
Dette sikrer, at produkter fra NGI altid overholder gældende krav.

Vores produktkategori er ikke omfattet af anvendelsesområdet for EU’s maskindirektiv.
Produkterne kan derfor ikke forsynes med CE-mærkning iht. EU’s maskindirektiv.
Vi erklærer også, at de anførte materialer, der anvendes i vores produkter, overholder de
krav, der stilles til materialer, som bruges inden for fødevare- og medicinalindustrien.

Materialeerklæringen vedrører følgende anvendelser

Anvendelse:		
Indsatslejer
Materialetype:		
Rustfrit stål.
				
Efter anmodning: Keramisk kugleleje
				NBR-gummitætninger
Compliance:		
“Materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer”
				1935:2004/EF
Denne certificering er baseret på relevante oplysninger, leveret af producenterne af
				materialet.
Anvendelse: 		
Materialetype:		
Materialetype, bolte:
Materialetype, tætninger:
Compliance:

Hygiejniske bolte
AISI 316/A4 i rustfrit stål (A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm
1.4401 EN 10204 TYPE 2.2.
Silikonegummi
Se overensstemmelseserklæring for NGI-certificerede hygiejniske bolte

				

Anvendelse: 		

Materialetype:		
Elektrisk: 		
Kemisk
modstandsdygtighed:
Farve: 			
Temperaturinterval:
Opbevaring:		

Lejehus og dæksler
Grilamid-ramme, TPU-tætninger
Ikke-ledende
Højt til almindeligt anvendte rengøringsmidler
RAL 9010 (hvid) krop, RAL 5010 (blå) tætninger
Min -20°C til Max +125 °C
I henhold til ISO 2230

GRILAMID
TPU-TÆTNING

Compliance: 		
				

Montering i henhold til ISO-norm 3228:2013
Lejekompatibilitet i henhold til ISO-norm 9628:2006

RUSTFRIT STÅL
TPU-TÆTNING

TPU-TÆTNING
GRILAMID
GRILAMID

FDA: 			
Retningslinje 21 CFR 177.2600
RoHS 2: 		
I overensstemmelse med EUROPAPARALMENTETS OG RÅDETS direktiv
				2011/65/EU.
EU:			
“Materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer” – 1935:2004/EF
				
“Plastikmaterialer og artikler, der er beregnet til at komme i kontakt med 		
				fødevarer”– 10:2011/EF
Vandmodstandsdygtighed:		 IP69
				
Vandtæt 7 atm eller 70 meter.
		

TPU-TÆTNING

TPU-TÆTNING

RUSTFRIT STÅL
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