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FOOD PROOF PRODUCTIE

FOOD SAFETY

Het belang van voedselveiligheid binnen de voedingsmiddelen-,
genotmiddelen- en farmaceutische industrie is groot. Fabrikanten en
eindgebruikers hebben te maken met een doolhof aan regels en eisen
waaraan zij geacht worden te voldoen, zodat uiteindelijk de consument
zonder risico de zuivere eindproducten kunnen nuttigen. Met recht
vertrouwen vele fabrikanten hiervoor steeds meer op hun toelevanciers.
Als strategisch partner van technische componenten bent u bij ons altijd
verzekerd van kunde, kennis en kwaliteit.
Wij garanderen dat alle producten uit onze ‘Food-lijn’, bestemd voor
de voedingsmiddelen-, genotmiddelen- of farmaceutische industrie,
voldoen aan alle eisen die de wetgeving hier aan stelt.

KLINGER BIEDT:
» EC 1935/2004 en FDA approved artikelen
» Productiemethoden volgens GMP 2023/2006
» Full traceability van afdichtingen
» Food Grade certificaten tbv controlerende instanties
» Duidelijke markering van EC 1935/2004 approved artikelen

» Volledige certificeringen
» Full traceability
» Specifieke schone productieruimte

»

EC 1935/2004

FOOD CONTACT MATERIALS
Deze Europese verordening (wetgeving) is
bedoeld om kwaliteit te waarborgen ten
aanzien van het produceren en gebruiken
van materialen, die bestemd zijn om direct
of indirect met levensmiddelen in contact
te komen (Dit zijn de zogenaamde Food
Contact Materials).
DEZE VERORDENING IS
VANAF 2009 VAN KRACHT.
Omdat het een Europese wetgeving
betreft, wordt de naleving hiervan in
Nederland gecontroleerd door de NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).
IN ARTIKEL 3 van de verordening zijn
de algemene eisen vastgelegd, die gelden
voor Food Contact Materials. Zo mogen
de materialen geen bestanddelen afgeven
aan levensmiddelen in hoeveelheden die:
» Gevaar opleveren voor de gezondheid
van mens en dier.
» Tot een onaanvaardbare wijziging in
de samenstelling van het levensmiddel
kunnen leiden.
» Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen (kleur, geur
en/of smaak) van het voedingsmiddel
kunnen leiden.
IN ARTIKEL 5 staat omschreven welke
materialen zijn toegelaten voor toepassing
in systemen, bedoeld voor de voedsel-

WET-EN REGELGEVING
industrie. Van het materiaal waar KLINGER
pakkingen van produceert, die geschikt
zijn voor toepassing in de voedselindustrie,
zijn de certificaten beschikbaar volgens de
EC1935/2006 en de FDA.
Deze zijn ook te raadplegen op onze
website: www.klinger.nl/afdichtingen.

»

EU 10/2011

PLASTIC INFORMATION
MEASURE (P.I.M.)
De verordening EU10/2011 is een onderdeel
van de EC1935/2006 (artikel 5) en bepaalt
specifieke eisen, waaraan kunststoffen
en plastics dienen te voldoen die:
» Bedoeld zijn om in aanraking te komen
met voedingsmiddelen.
» Al reeds met voedingsmiddelen in
aanraking zijn.
» Logischerwijs in contact met voedingsmiddelen zouden kunnen komen.
Ook worden de testmethodes hiervoor
omschreven, waarin is vastgelegd hoe de
migratiewaarden bepaald dienen te worden.
Ook is in deze verordening de zogenaamde
Union List of Additives for Food Contact
Materials (voorheen de Positive List)
opgenomen.
Uiteraard controleert KLINGER continue of
de pakkingmaterialen, die ingezet kunnen
worden in de voedingsmiddelenindustrie,
voldoen aan de eisen van de EU10/2011.

»

EG 2023/2006

»

ISO 22000

GOOD MANUFACTURING
PRACTICE (G.M.P.)
De materialen die in de EC 1935/2004
omschreven staan, dienen uiteraard
ook vervaardigd te worden volgens
bepaalde regels; de zogenaamde
Good Manufacturing Practice.

VOEDSELVEILIGHEIDSMANAGEMENT
ISO 22000 is een internationale norm die
geldt voor alle bedrijven in de voedselketen,
inclusief daaraan verwante organisaties
zoals producenten van apparatuur,
verpakkingsmaterialen, reinigingsmiddelen,
additieven, ingrediënten en pakkingen.

Omdat deze GMP’s niet in iedere branche
gebruikt worden en er toch uniformiteit
wordt nagestreefd binnen de EU, is de
EG2023/2006 opgesteld.

ISO 22000:2005 is bovendien bedoeld
voor bedrijven die hun kwaliteitsmanagementsysteem (zoals ISO 9001)
in hun managementsysteem voor
voedselveiligheid willen integreren.

Onderdelen van de EG2023 zijn:
» Goede fabricage methodieken
» Kwaliteitsborging (ISO9001)
» Kwaliteitscontrole (SAP-QM)
» Correcte documentatie en
werkinstructies.
Naast bovenstaande punten dienen tijdens
het productieproces de volgende punten
gegarandeerd te worden:

»
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Volledige traceerbaarheid van het
materiaal tijdens de productie.
Schone werkplekken.
Geen mogelijkheid tot contaminatie
door andere materialen.
Gebruik van goedgekeurde
smeermiddelen.
Gebruik van goedgekeurde
verpakkingsmaterialen.

De norm combineert algemeen erkende
kernonderdelen teneinde voedselveiligheid
in de voedselketen te garanderen,
waaronder:
» Interactieve communicatie.
» Systeemmanagement.
» Beheersing van voedselveiligheidsgevaren via programma‘s met
pre-vereisten en HACCP-plannen.
» Voortdurende verbetering en
actualisering van het managementsysteem voor voedselveiligheid.
Doordat KLINGER de grootste zorg
besteedt aan haar materialen en de
verwerking hiervan (volgens de
EC1935/2006 en de EG2023/2011),
kunnen wij u de juiste informatie bieden
die als basis geldt voor het opzetten en
onderhouden van uw ISO22000 systeem.

KLINGER BIEDT
Food Grade en EC 1935/2004 gekwalificeerde
producten die hoge kwaliteitsnormen waarborgen

SPECIFIEKE CLEAN
PRODUCTION UNIT
De KLINGER Clean Production Unit is met de grootste zorgvuldigheid
en aandacht ontworpen en gebouwd zodat wij onze producten
volgens de Food richtlijnen en standaarden onder het contaminatieniveau kunnen produceren. Het expliciete procedé elimineert bacteriële
besmetting tot een minimum. Dit maakt het reinigen van de pakkingen
achteraf onnodig en voorkomt daardoor ook de kans op minuscule
beschadigingen achteraf. In de KLINGER Clean Production Unit
worden afdichtingen verpakt en gelabeld, waardoor full-traceability
mogelijk is.

FULL TRACEABILITY
Als onderdeel van de EG2023/2011, garandeert KLINGER
volledige traceability van haar producten uit de ‘Food-lijn‘.
In onze fabrieken worden alle materialen geregistreerd. Op basis
van ordernummers kunnen wij alle grondstoffen, die gebruikt zijn
bij de productie van de platen, traceren. Dat betekent volledig
gewaarborgde traceability tot in uw magazijn (op voorwaarde
dat de afdichting in de verpakking blijft).

MARKERINGEN
KLINGER volgt de wettelijk geldende ‘Food-markering‘ en
heeft dit in een nieuw Klinger Food logo geïntegreerd.

KLINGER en voedselveiligheid »

VOLLEDIGE CERTIFICERINGEN
Materialen moeten vergezeld gaan van een schriftelijke
verklaring waaruit blijkt dat er aan de voorschriften is voldaan.
Er dient adequate documentatie beschikbaar te zijn waaruit
blijkt dat aan de eisen is voldaan. Deze documentatie wordt
op verzoek aan bevoegde instanties ter beschikking gesteld.
KLINGER biedt op aanvraag al haar food-producten aan met
een EC 1935/2004 certificaat (Letters of Compliance); zoals
gezegd veilig, betrouwbaar en gewaarborgd. Traceability
formulieren worden gekoppeld aan de levering!

PASSEND ADVIES
Al jaren onderscheidt KLINGER zich in de markt door het
bieden van gedegen advies, bereikbaarheid en een betrouwbare
service. Onze toegewijde medewerkers adviseren u graag over
de verschillende mogelijkheden en de juiste toepassing van
onze producten. Wenst u advies of assistentie, vraag dan
vrijblijvend naar één van onze specialisten.

AFDICHTINGEN
Uw productie Food Proof

CLEAN PRODUCTION UNIT
In de dranken-, voedsel-, farmaceutische en cosmetica-industrie is
het waarborgen van naleving op de internationale wettelijke normen,
in het belang van de gezondheid van mens en dier, van essentieel
belang. Componenten t.b.v. productie in deze industriesectoren
dienen daarom met de grootste zorgvuldigheid en volgens de normen
geselecteerd te worden. Bacteriële overdracht kunnen desastreuze
gevolgen hebben en leiden tot hoge boetes.
KLINGER neemt de vereiste naleving van deze productienormen
serieus. Door het leveren van hoogwaardige materialen en het
produceren van kwaliteitsafdichtingen in een specifiek ontworpen
‘clean production unit‘, wordt de kans op bacteriële besmetting
tot een minimum geëlimineerd. Dit maakt het reinigen achteraf
onnodig en voorkomt de kans op minuscule beschadigen.

PRODUCTIE VOLGENS G.M.P.
De productie binnen de dranken-, voedsel-, farmaceutische en
cosmetica industrie zijn aan zeer strenge regels onderhevig.
Binnen deze sector wordt er op allerlei manieren gewerkt aan
diverse kwaliteits- systemen en keurmerken. Om deze kwaliteitseisen te kunnen borgen moet de productiemethode aansluiten
aan het gehele beheersproces. KLINGER ondersteunt het
maatschappelijk verantwoord ondernemen en produceert en
levert volgens de regels en normering van:

»
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EU regulation
FDA
De kaderverordering EC (NO) 1935/2004

KLINGER FOOD AFDICHTINGEN
VOLDOEN AAN:
PRODUCT:
Migratie-eisen (EG 1935/2004 en EU 10/2011)
FOOD-GRADE VERPAKKING:
Hersluitbaar en FOOD-proof
HULPMIDDELEN:
G.M.P. (EG 2023/2004)

Food afdichtingen »
Overzicht toepassingsgebieden food afdichtingen »
Food Grade certificaten »
Data sheets Food afdichtingen »

MATERIALEN EN KWALITEIT
Als één van de toonaangevende marktleiders op het gebied van
afdichtingen, kenmerkt KLINGER zich door het toepassen van
materialen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Door onze
materialen stelselmatig in ons laboratorium te analyseren, kunnen
wij de vereiste kwaliteit voor u blijven waarborgen.

KLINGER FOOD PAKKINGEN
volgens NEN-EN 1935/2004:

KLINGER®Quantum

KLINGER®Flex

KLINGER®SoftChem

KLINGER®MaxiFlex

KLINGER®TopChem 2003

Lattyflon 3206 AL

KLINGER®TopChem 2005

Lattyflon 4758

KLINGER®TopChem 2006

Lattyflon 2790

APPENDAGES
Voor primaire alswel het
secundaire circuit

Appendages en afsluiters »

BETROUWBAARHEID,
VEILIGHEID EN DEGELIJKHEID.
Het zijn altijd dezelfde eigenschappen die gebruikers noemen als
belangrijke selectiecriteria van appendages. En niet ten onrechte,
voor wie de cruciale rol van appendages in het productieproces
onder de loep legt. Een appendage moet optimaal op zijn functie
zijn toegesneden. Het is de reden waarom Klinger met een uitvoerig
assortiment komt, geschikt voor zowel het primaire als het
secundaire circuit van uw productieproces en waar nodig voldoen
aan de juiste certificering.
Op het gebied van appendages zijn wij sterk vertegenwoordigd.
Het uitvoerige assortiment reikt van vlinderkleppen, condenspotten,
regelkleppen tot aan compleet geautomatiseerde afsluiters en heet
water systemen.

LANGE TERMIJN OPLOSSINGEN
Klinger heeft ruime ervaring met gedegen kennis en biedt advies
en opleidingen om vraagstukken optimaal te kunnen invullen. Wij
beseffen dat betrouwbaarheid van onze producten een belangrijke
voorwaarde is voor de bedrijfsveiligheid en onze leefbare omgeving.
Onze ervaren productspecialisten bieden ondersteuning met
doordachte oplossingen. Zij zijn zich bewust dat duurzaamheid
een belangrijk criterium is voor de toekomst van uw productieproces en geven daarom de voorkeur aan kwaliteit en lange
termijn oplossingen.

DOORDACHT ADVIES
Een Klingeradvies is niet zomaar een aanbeveling. Wij leunen op
jarenlange ervaring in de industrie en diepgaande kennis van de
bijbehorende processen. Onze adviezen worden altijd gegeven
op basis van nauwkeurige berekeningen, metingen en testen uit
de praktijk. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Hierdoor
bespaart u ‘werkelijk‘ op termijn kosten én weet u zeker dat uw
installatie betrouwbaar en veilig functioneert!

DEURSYSTEMEN
Hygienische en veelzijdige toepassingen
voor food & farma

Industriële deursystemen »
Snelloop roldeuren tbv food en clean rooms »

SNELLOOP ROLDEUREN
Onze onderhoudsarme, betrouwbare en veilige snelloop roldeuren
zijn veelzijdig toepasbaar in de voedingsmiddelen- genotmiddelenen farmaceutische industrie.

»
»
»
»
»
»
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Standaard met veiligheidsfotocelgordijn.		
Ook met flexibel ‘FlexLine‘ afsluitprofiel inclusief
draadloos uitrijmechanisme.
Energie- en zodoende kostenbesparend.
Conform actuele Europese (veiligheids)normen
zoals EN-13241.1 en 12424 t/m 12426.
IP-54 of IP-67 beschermingsklasse.
Deurbladbedrukking mogelijk.
Deurblad geheel of gedeeltelijk met
luchtdoorlatend horrengaas.

STROKENAFDICHTINGEN
EN PENDELDEUREN
Oppervlakten welke door veel mensen worden aangeraakt, zorgen
voor een verspreiding van bacteriën. Zeker strokenafdichtingen
en pendeldeuren zijn hiervan goede voorbeelden. De kans op
verspreiding van gevaarlijke besmettingen is hierdoor bijzonder
groot. In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie wordt
dit zelfs als gevaarlijk ervaren.
KLINGER biedt voor deze toepassingen anti-bacteriële strokenafdichtingen (zacht PVC) en pendeldeuren met ‘STOP BAC‘.
Bij het aanraken van het antibacteriële materiaal wordt meer dan
99% van de op de handen van mensen aanwezige bacteriën
gedood. Onder andere gevaarlijke ziekteverwekkers zoals E-coli,
Klebsiella Pneumoniae en Staphylococcus Aureus (MSRA).

»
»
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Geen overdracht bacteriën
STOP-BAC is ook actief tegen MSRA
Antibacteriële werking minimaal 2 jaar gegarandeerd
Lage onderhoudskosten
Conform ISO22196 + JIS Z 2801
In veel uitvoeringen leverbaar
Stroken en deurbladen eenvoudig te vervangen
!! Eigen service en montage (VCA** gecertificeerd)

ACCESSOIRES
»
»

Kunststof aanrijdbeveiligingen
Kunststof wandbeschermingen

sta
veilingdaard
fotoc heidsel gor
dijn

SLANGEN VOOR DE FOOD
Onbezorgd en efficiënt produceren
volgens Food norm

Food slangen »
Specificaties food slangen »

MET ZORG GEASSEMBLEERD
Klinger biedt u de garantie om met haar uitgebreid pakket
‘Food‘ slangen onbezorgd te kunnen produceren. Onze Foodslangen zijn speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en zijn smaak-, geur- en organisch neutraal. Wij maken
zelf uw slangassemblages volgens uw wensen op maat en zorgen
dat iedere slang uitvoerig wordt getest voordat deze ons bedrijf
verlaat. De productie van de slangassemblage gebeurt op een
hygiënische wijze en volgens de actuele normen.

HYGIËNISCHE MARKERINGEN
Uniek zijn onze hygiënische markeringen die onuitwisbaar
gelaserd zijn aangebracht. De meeste slangen kunnen tot
hoge temperaturen gereinigd en/of uitgestoomd worden.
Onze Food slangen voldoen aan Europese en Amerikaanse
normen/regelgevingen.
Het inzetten van de juiste slangassemblage bij de juiste toepassing
bevordert het productieproces en voorkomt onnodige kosten
door uitval, slijtage en/of lekkages. Onze optimaal functionerende
kwaliteitsslangen (A-kwaliteit) gaan langer mee en hoeven minder
vaak te worden vervangen.

VOOR IEDERE TOEPASSING
»
»
»
»
»
»

Rubber slangen tbv vloeibare stoffen
Rubber slangen tbv droge stoffen
PTFE slangen tbv vloeibare stoffen
Kunststof slangen tbv vloeibare stoffen
Kunststof slangen tbv droge stoffen
Reinigingsslangen

NORMEN EN GOEDKEURINGEN
Normen en goedkeuring
» EC 1935/2004
» EU 2023/2006
» EU 2007/19/EC
» EU 10/2011
» FDA regelgeving
» Europese en Amerikaanse regelgeving
O.a. uitgevoerd en goedgekeurd door het
Franse instituut van Poltiers (Ianesco).

KLINGER FOR SAFETY
» Kwaliteit & know-how
» Besparingen (TCO)

» Reductie CO2 -uitstoot
» Échte oplossingen

» Persoonlijk contact
» Betrokken specialisten

KLINGER BV
T +31 10 455 75 55
Nikkelstraat 2-4, 3067 GR Rotterdam
Postbus 8504, 3009 AM Rotterdam
sales@klinger.nl

“Klinger helpt producenten
beter te produceren.”

www.klinger.nl

