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Kinh gửi ông Sal A.Randisi:

Tổ chức hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống (NFS) đã xử lý đơn đăng ký của sản phẩm  Super Lube® Multi-
Purpose Synthetic Grease with Syncolon® (PTFE) đến Cơ quan đăng ký NSF quốc tế cho các chất và thành phần phi thực 
phẩm (2013), dựa trên yêu cầu qua Nonfood@nsf.org. Chương trình đăng ký các chất phi thực phẩm của NSF là phần tiếp theo 
của chương trình phê duyệt và niêm yết sản phẩm của USDA, dựa trên việc đáp ứng các quy định, bao gồm cả Chương 21 luật 
Liên Bang (CFR) của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) trong sử dụng, đánh giá thành phần và dán nhãn.

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn dầu bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm có thể xảy ra (H1) được chấp nhận sử 
dụng trong và xung quanh khu vực chế biến thực phẩm. Các chất này có thể sử dụng cho các vật dụng nhà bếp như các 
sản phẩm chống rỉ, chất chống dính cho các vòng đệm hoặc keo cho các thùng chứa, và các chất bôi trơn cho các bộ 
phận máy và các dụng cụ ở những vị trí có khả năng tiếp xúc với thực phẩm. Nồng độ sử dụng nên là mức thấp nhất để 
dụng cụ có thể hoạt động. Nếu sử dụng màng chống rỉ, hợp chất sử dụng phải có thể loại bỏ khỏi bề mặt dụng cụ bằng 
cách rửa hoặc lau, đảm bảo bề mặt hoàn toàn không còn chất nào có thể bị chuyển vào thực phẩm đang được chế biến.

Số đăng ký NSF của sản phẩm này có hiệu lực khi số đăng ký, mã loại, và dấu đăng ký xuất hiện trên nhãn sản phẩm đã được 
NSF phê duyệt, và tên đăng ký sản phẩm nằm trong sách trắng của NSF liệt kê các hợp chất phi thực phẩm có trên trang web 
của NSF (www.nsfwhitebook.org).

Danh sách các hợp chất phi thực phẩm đã được đăng ký thông qua NSF Quốc tế không phải là chứng thực cho hợp chất đó, 
hoặc bất cứ tuyên bố nào về hiệu xuất hoặc hiệu quả được đưa ra bởi nhà sản xuất.

Trạng thái đăng ký có thể đc xác minh bất cứ thời điểm nào thông qua trang web của NSF (www.nsfwhitebook.org). Tất cả sự 
thay đổi trong công thức, nhãn hiệu nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của NSF sẽ bị vô hiệu hóa, và sẽ bị loại bỏ khỏi 
danh sách trực tuyến. Vui lòng liên lạc với quản lý dự án NSF của bạn hoặc email nonfood@nsf.org nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
hoặc thắc mắc nào liên quan đến bức thư này.
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