
U als foodproducent weet als geen 

ander dat u verantwoordelijk bent er 

voor te zorgen dat al uw producten 

voldoen aan de wettelijke normen en 

veilig zijn voor consumptie. 

Maar weet u ook zeker dat uw  

persluchtinstallatie voldoet aan alle 

eisen omtrent voedselveiligheid? 

Ongezuiverde perslucht bevat  

vervuiling zoals micro-organismen, 

water (waterdamp) en olie (olie  

aerosols). Perslucht zou dus een  

potentiële bron voor verontreiniging 

van uw eindproduct kunnen zijn en  

is dus ook een belangrijke factor in  

uw risico-analyse.

Volg de checklist op de achterzijde  

en u weet direct of de kwaliteit van  

uw perslucht veilig is!

Hoe schoon is uw perslucht?

Uw partner in voedselveilige perslucht



Air Quality
Recommendation

Dirt (Solid Particulate) 
Max Number of Particles per m3

Humidity
(Water Vapour)

Total Oil
(Aerosol + Vapour)

ISO 8573.1: 2010
Equivalent

0.1 - 0.5  
micron

0.5 - 1.0  
micron

1.0 - 5.0  
micron

Direct contact < 400.000 < 6.000 < 100 < -40ºC PDP < 0.01 mg/m3 Class 2.2.1

Indirect contact < 400.000 < 6.000 < 100 < +3ºC PDP < 0.1 mg/m3 Class 2.4.2

Komt er perslucht 
in de omgevingslucht waar uw 

producten worden bereid, geproduceerd, 
verwerkt, verpakt of 

opgeslagen? 

Komt deze 
perslucht in direct contact 
met uw product tijdens het 

verpakken?

Komt deze 
perslucht in direct contact 
met uw product tijdens de 

productie?

Gebruikt u perslucht?

Dan is deze checklist verder 
niet voor u van toepassing

Er is geen risico

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

Twijfelt u of u beschikt over de juiste kwaliteit perslucht? 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende inspectie van uw persluchtinstallatie!

JA

JA

Checklist
Om de juiste kwaliteit van uw perslucht te kunnen bepalen, is het dan ook van groot belang te weten of de 
door u gebruikte perslucht al dan niet in direct contact komt of kan komen met uw producten. 

JA
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Geveke Persluchttechniek - Postbus 820 - 1000 AV Amsterdam - telefoon 020 582 9111 
e-mail info@geveke-persluchttechniek.nl - www.perslucht.nl 

CompAir Geveke - Leuvensesteenweg 248A - 1800 Vilvoorde - telefoon 02 720 48 90 
e-mail info@compair-geveke.be - www.geveke-compressors.be


