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Deklaracja w zakresie materiałów dotyczy następujących zastosowań

Zastosowanie:

NGI z zasady przestrzega wszystkich obowiązujących dyrektyw i norm. Wszystkie informacje
są oparte na aktualnym stanie wiedzy i mogą ulec zmianie. Uważnie śledzimy zmiany i
poprawki do tych dyrektyw oraz będziemy projektować nasze produkty zgodnie z nimi.
Gwarantuje to, że produkty NGI są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami.

Typ materiału: 		
				
				
Zgodność: 		
				
				

Zastosowanie:

Nasza kategoria produktów nie jest objęta zakresem stosowania dyrektywy EC w sprawie
maszyn. Z tego powodu nie mogą być one wyposażone w oznakowanie CE zgodnie z
dyrektywą EC w sprawie maszyn.

Typ materiału:		
Typ materiału – śruby
Typ materiału –
uszczelnienie 		
Zgodność: 		

Ponadto deklarujemy, że wymienione materiały stosowane w naszych produktach są
zgodne z wymaganiami w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym i
farmaceutycznym.

Zastosowanie:

GRILAMIDU

Łożyska z wkładką
Stal nierdzewna.
Na życzenie: Kulki ceramiczne
Gumowa uszczelka z NBR
„Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością” 1935:2004/WE
Ten certyfikat bazuje na odpowiednich informacjach dostarczonych przez
producentów materiałów.
Śruby higieniczne:
Stal nierdzewna AISI 316/A4 (A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm
1.4401 PL 10204 TYP 2.2.
Kauczuk silikonowy
Patrz oświadczenie dotyczące zgodności dla certyfikowanych higienicznych śrub NGI

Typ materiału: 		
Właściwości elektryczne:
Odporność chemiczna:
Kolor: 			
Zakres temperatur:
Przechowywanie: 		

Oprawa łożyska i pokrywy
Rama Grilamidu, uszczelki TPU
Nieprzewodzące
Wysoka na powszechnie stosowane środki czyszczące
RAL 9010 (biały) korpus, RAL 5010 (niebieski) uszczelnienia
Min. -20°C do maks. +125°C
Zgodnie z ISO 2230

Zgodność: 		
				

Mocowanie zgodnie z normą ISO 3228:2013
Zgodność łożysk zgodnie z normą ISO 9628:2006

FDA: 			
ROHS 2: 			
Wspólnota Europejska:
				
				
Wodoszczelność: 		
				

Wytyczne 21 CFR 177.2600
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY.
„Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością” – 1935:2004/WE
„Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością” –
10:2011/WE
IP69
Wodoszczelność do 7 atm lub 70 metrów.
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