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De weerstand tegen het gebruik van de term ‘food grade’ smeermiddelen neemt steeds

meer toe. Daarom worden smeermiddelen die eventueel in contact kunnen komen met

voeding in de toekomst ‘lubricants for incidental product contact’ genoemd.

Omdat de term ‘food grade’ in combina-
tie met smeermiddelen ten onrechte sug-
gereert dat deze smeermiddelen consu-
meerbaar zijn en in voeding geen proble-
men kunnen opleveren voor de
gezondheid, heeft men steeds meer
bezwaar tegen deze benaming. Smeer-
middelen, ook de zogeheten ‘food grade’
smeermiddelen, horen immers niet in
voeding thuis. Daarom zullen smeermid-
delen die eventueel in contact kunnen
komen met voeding in de toekomst
‘lubricants for incidental product con-
tact’ ofwel ‘smeermiddelen die als ze per
ongeluk met voeding in contact komen
minder kans op schade aan de gezond-
heid geven’ worden genoemd. Deze
smeermiddelen worden gecontroleerd en
geregistreerd. De registratie vindt plaats
door een geaccrediteerde organisatie die

er op toeziet dat het smeermiddel is
samengesteld uit uitsluitend goedge-
keurde componenten. De meeste gebrui-
kers kennen de smeermiddelen als H-1-
smeermiddelen.
Onder de H-1-categorie vielen ook ande-
re hulpstoffen als warmteoverdrachtsolie
en koudedragers voor koelsystemen. Om
duidelijkheid te geven over middelen die
tot doel hebben slijtage te voorkomen en
andere middelen, heeft men nu een
scheiding in de registratie aangebracht.
Warmteoverdrachtsvloeistoffen en kou-
dedragers die aan de H-1-eisen voldoen,
vallen tegenwoordig onder de categorie
HT-1. Aan de formuleringseisen is niets
veranderd.
De samenstelling van smeermiddelen,
warmteoverdrachtsolie en koudedragers
zijn vastgelegd in het 21ste wetboek van

de FDA (verkrijgbaar bij the Office of the
Federal Register National Archives and
Records Administration).

ISO-normering
Hopelijk is er dit jaar een ISO-normering
voor ‘incidental product contact’-smeer-
middelen te verwachten. De werkcommis-
sie (waarin onder meer John Hola, voorzit-
ter van de ISO-commissie TC 199 en Piet
Steenaard zitting hebben) heeft haar werk
afgerond en het document is in DIS ‘Lubri-
cants for incidental product contact’ nu ter
goedkeuring naar de internationale nor-
minstituten gestuurd. Zodra incidental
product contact-smeermiddelen aan ISO-
normen voldoen, is de samenstelling van
deze smeermiddelen gewaarborgd. Het is
echter niet te verwachten dat er veel zal
gaan veranderen. Er is naar gestreefd om
de huidige producten die aan de FDA-eisen
voldoen binnen de ISO-norm te laten val-
len. Hiermee is niet gezegd dat H-1 de ISO-
norm is, maar het is niet aannemelijk dat
er andere dan H-1-smeermiddelen op de
markt zullen verschijnen met het oogmerk
geschikt voor ‘incidental food contact’.
In de ISO-norm zal naast de keuzemoge-
lijkheid van toe te passen stoffen voor
smeermiddelen ook aandacht worden
besteed aan het gebruik en de handling
van ‘incidental product contact’-smeer-
middelen. De handling van smeermidde-
len is een risico als bijvoorbeeld gereed-
schap wordt gebruikt dat niet schoon is.
Denk hierbij aan tanks, trechters, kannen
en vetspuiten. Ook kunnen tijdens opslag
en transport crosscontaminaties ontstaan.
Er staan vele voorbeelden in de EHEDG-
richtlijn (www.ehedg.org).
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Het gebruik van ‘incidental product contact’-smeermiddelen is een risico als bijvoorbeeld
gereedschap wordt gebruikt dat niet schoon is. Denk hierbij aan tanks, trechters, kannen en
vetspuiten.


