
Hoe schoon is uw perslucht?
(Voedsel)veilig én gecertificeerd

Ongezuiverde perslucht bevat vervuiling zoals 
micro-organismen, water (waterdamp) en olie 
(olie aerosols). Perslucht zou dus een potentiële 
bron voor verontreiniging van uw eindproduct kun-
nen zijn en is daarom dus een belangrijke factor in 
uw risicoanalyse. Een goede conditionering is van 
essentieel belang om potentiële risico’s te verklei-
nen of te elimineren. 
 

Als foodproducent weet u als geen ander dat u ervoor 
verantwoordelijk bent dat uw producten veilig zijn voor 
consumptie en dat u voldoet aan de nationale en inter-
nationale normen. Maar weet u ook zeker dat uw perslucht-
installatie voldoet aan alle eisen omtrent voedselveilig-
heid? Ook als de perslucht alleen indirect in contact 
komt met uw product?

De juiste conditionering is essentieel
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Perslucht als energiedrager of ingrediënt?
Perslucht is een veilige energiedrager, eenvoudig en 
flexibel in gebruik, makkelijk centraal op te wekken en 
eenvoudig te distribueren binnen het bedrijf. Bij pro-
ductieprocessen waarbij de perslucht in contact komt 
met voedsel tijdens het productie- of verpakkings-
proces, ontstaan er risico’s. Bijvoorbeeld wanneer 
lucht wordt gebruikt om ‘op te schuimen’, het product 
te roeren of verpakkingen open te blazen. Dan is er 
direct of indirect contact. Ook als de perslucht na 
gebruik uitblaast in de productieruimte, is er indirect 
contact. Voedselveilige perslucht is dan vereist! 

Breng uw potentiële risico’s in kaart en vraag Geveke om een advies voor voedselveilige 
perslucht of stikstof! Bel 020 582 9111 of mail info@geveke.com

Steriele perslucht
Als er absoluut geen verontreinigingen in het product 
mogen zitten, kan na reiniging en droging ook steriel-
filtratie (bij voorkeur bij het ‘point of use’) worden 
toegepast waarmee ook bacteriële verontreinigingen 
worden verwijderd. 7
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Stikstof maak je eenvoudig zelf!
Stikstof wordt in veel productieprocessen gebruikt. 
Als inerte conservering bij verpakking of andere toe-
passing. Die wordt nog vaak betrokken uit hoge druk 
flessen of met behulp van een tank met vloeibare stikstof 
op het terrein. Dat kan beter en goedkoper! Geveke 
adviseert u graag over het zelf maken van stikstof met 
uw eigen persluchtinstallatie, ook voor hoge zuiverheid! 

Maak samen met Geveke een vergelijk tussen uw 
huidige kosten en dit veilige alternatief. 

Gevalideerd & gecertificeerd
De persluchtconditioneringsapparatuur is door Lloyds 
Register gevalideerd volgens ISO 8573-1.
De stikstofgeneratoren zijn gecertificeerd met een 
FDA en Europese Farmacopee keuringscertificaat. 
Dat geeft u de gegarandeerde kwaliteit.  


