
Zoek je een  
H1-voedselveilige 
reiniger die olie,  
vet en vuil effectief 
verwijdert?

n  Geen residu, vlekken of strepen
n  Ook voor lak- en koolafzetting
n  En lijm- en afdichtingsresten
n  Waterproof en verdampt snel
n  In diverse andere verpakkingen



Ontdek hoe effectief een voedselveilige ontvetter reinigt  
Voorkom risico’s op ongewenste contaminatie

Voorbeelden uit de praktijk

n  ‘Eindelijk een reiniger die ik officieel in de 
productieruimte mag gebruiken. Dit was namelijk 
het enige dat we nog niet geborgd hadden 
volgens HACCP.’

n  ‘Het kwaliteitsteam is tevreden ten opzichte 
van de remmenreiniger die we eerst gebruikten. 
Met deze Turmosynth VG1 hebben we een prima 
voedselveilige ontvetter in handen voor een 
goede prijs.’

Wil je testen?

Natuurlijk willen we laten zien hoe Turmosynth VG1 
reinigt en ontvet. Als je contact met ons opneemt via 
onderstaande gegevens of door hier te klikken, dan 
sturen we graag een spuitbus naar je toe. 
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Eigenschappen en voordelen

n  Het verwijdert vet, olie en vuil van 
machineonderdelen en gereedschappen

n  Het is H1-geregistreerd volgens Code of Federal 
Regulations 21CFR178.3570 en mag incidenteel 
met voedsel in aanraking komen

n  Het is verkrijgbaar in spuitbussen van 500 ml en 
diverse andere verpakkingen

n  Het is waterproof, verdampt snel en laat geen 
residu en vlekken achter

n  Het verwijdert ook lak- en koolafzetting en lost 
lijm- en afdichtingsresten op

n  Het heeft een laag stolpunt en tast elastomeren  
en plastics niet aan

 
Reacties uit de markt 

Technische dienstmedewerkers, maar ook 
kwaliteitsdiensten zijn te spreken over  
Turmosynth VG1. 

Niet alleen worden in de dagelijkse praktijk risico’s 
op contaminatie met voedingsmiddelen voorkomen; 
Ook tijdens audits door externe bureaus kunnen zij 
aantonen dat deze risico’s met deze H1-geregistreerde 
reiniger zijn geborgd. 

Voedselveilig én effectief

Van Meeuwen biedt je graag de oplossing met de 
effectieve en bovendien voedselveilige reiniger: 
Turmosynth VG1. 

H1-geregistreerd door InS

Turmosynth VG1 is door de InS, één van de 
daarvoor geaccrediteerde organisaties, wereldwijd 
geregistreerd als H1-product. Voor de volledigheid 
geldt daarmee dat het (incidenteel) in contact 
mag komen met voedingsmiddelen in en rond 
voedselverwerkingsgebieden zonder dat het de 
volksgezondheid in gevaar brengt. 

Risico’s vermijden 

Het is geen nieuws dat veiligheid en het vermijden van 
risico’s tot de belangrijkste doelstellingen binnen de 
industrie behoren.  

Mocht je er nu achter komen of twijfelen of een product 
dat je gebruikt wel voedselveilig is, neem dan contact 
met ons op. We helpen je graag om er zeker van te zijn 
dat de (smeer-)middelen die je in de productie gebruikt 
aan de juiste wetgeving voldoen. 

In de praktijk merk je regelmatig dat er in productieruimtes van voedingsmiddelenbedrijven toch 
geen voedselveilige ontvetter of reinigingsmiddel wordt gebruikt. Vaak hoor je dan: ‘Er is geen 
goede H1-geregistreerde ontvetter, want ondanks dat we uitgebreid testen, wordt het er toch 
nooit helemaal schoon mee’... Van Meeuwen biedt je graag de oplossing.
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