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1 V�eobecn� 
Volba vhodného maziva pro stroje a zaøízení v potravináøském prùmyslu je zvlá�� obtí�ná, proto�e pou�itá maziva nemusí 
vyhovovat jen relativnì vysokým technickým po�adavkùm, ale musí odpovídat také zákonným zdravotním pøedpisùm. 

Ale jaké jsou tyto zdravotní p!edpisy ? 

Technický pokrok zejména na úseku syntetických maziv dnes umo�òuje výrobu maziv, která splòují nejen stávající zákonné 
pøedpisy, ale také maziv, která vykazují vynikající technické vlastnosti. Tato maziva "sná�enlivá s potravinami" jsou napø. 
z hlediska stálosti proti vodì, nízkoteplotních vlastností, dlouhé �ivotnosti a stálosti vùèi vlivùm prostøedí rovnocenná 
k minerálním olejùm, nìkdy je dokonce pøedèí. 

Jaké mazivo splòuje dané technické po�adavky ? 

O obou t�chto otázkách bude pojednáno v následujících kapitolách. 

2 Zákonné podklady 
V �ádné jiné zemi na svìtì nejsou zákonná ustanovení pro pou�ití maziv a pomocných prostøedkù v potravináøském prù-
myslu tak pøísná jako v USA. Americká "Food and Drug Administration" (FDA), Úøad pro potraviny a léèiva USA, vypra-

coval seznam látek, které se v malých koncentracích smí dostat do pøímého  
a nepøímého kontaktu s potravinami. Pøísady pro maziva musí podle tohoto dokumentu splòovat po�adavky na èistotu podle 
Pravidla 21 CFR 178.3570. 

"United States Departement of Agriculture" (USDA) a Ministerstvo zemìdìlství v �irokém rozsahu zkou�í, zda smìsi látek 
uvedené v seznamu FDA jsou sná�enlivé s potravinami a udìluje pro nì povolení. Maziva, která se do styku s potravinami 

smí dostávat pøíle�itostnì, dostávají povolení H1, pokud obsahují jen látky, které splòují FDA Pravidlo 21 CFR 178.3570, 
jiná maziva pou�ívaná v potravináøském prùmyslu dostávají povolení H2. 

V USA se smí pou�ívat jen maziva podle USDA H1 tam, kde m��e dojít k p�íle�itostnému, technicky nevyhnutelné-

mu kontaktu s potravinami. 

Skoro ve v�ech zemích svìta je povoleno pou�ívání minerálních uhlovodíkových olejù, tzv. medicínských bílých olejù nebo 
parafinových olejù ke kontrolovanému pou�ití v potravináøském prùmyslu. Poznatky posledních let vzbudily pochybnosti o 

nezávadnosti minerálních uhlovodíkù, tak�e napø. anglická vláda v roce 1989 oznámila svùj úmysl tyto látky zakázat, pokud 
se mohou dostat do styku s potravinami. Prùmysl byl vyzván, vyhnout se pou�ití minerálních uhlovodíkù v�ude tam, kde 
mù�e dojít ke styku s potravinami. 

V Nìmecku je pou�ívání maziv v potravináøském prùmyslu upraveno §§ 5,31 Zákona o potravinách a spotøebních pøedmì-
tech (LMBG) z 15.08.1974 (BGBl. díl I., 95, S.1945 (1974)). Tento zákon definuje maziva jako spotøební pøedmìty (látky, 

které se pøi výrobì dostávají do styku s potravinami), pøièem� není dovoleno tyto pou�ít tak, aby z nich látky pøecházely na 
potraviny nebo jejich povrchy "s výjimkou zdravotnì, pachovì a chu�ovì nezávadných podílù, které jsou technicky nevy-

hnutelné". Kromì toho nesmí být na základì jejich látkového slo�ení zdravotnì �kodlivé. 

 

 



Maziva pro  

potraviná�ský pr�mysl 

Stránka 3 z 18 

Nìmecký lékopis (deutsche Arzneibuch (DAB) urèuje podobnì jako FDA po�adavky na èistotu medicínských bílých olejù 
a vazelín, které se musí zatøídit jako zdravotnì, pachovì a chu�ovì nezávadné. Z hlediska syntetických slo�ek a obsa�ených 
pøísad neexistují �ádné pøesné zákonné pøedpisy, jako je tomu obvykle napø.  
u plastù. Ze strany zákonodárcù jsou v�ak v proudu snahy podobné smìrnice vydat, údajnì jednotné pro EU. 

Pou�íváním speciálních potraviná�ských maziv pro potraviná�ský pr�mysl se v ka�dém p�ípad! sni�uje nebezpe"í 

negativního vlivu z hlediska maziva, proto�e konven"ní maziva obsahují "áste"n! slo�ky, které jsou v podez�ení, �e 

mohou být zdravotn! �kodlivé (nap�. tradi"ní EP p�ísady a síra). 

Nové Naøízení o potravináøské hygienì (neue Lebensmittelhygiene � Verordnung) (LMHV) z 8.2.98 (pøíloha 1) zavazuje 
v�echny výrobce potravin k analýze jednotlivých výrobních krokù a instalaci preventivního systému HACCP. Tím se mo-

hou rozeznat mo�ná nebezpeèí, bezpeènost výrobkù se tím zvý�í. O mazivech je zmínka jen nepøímo. (HACCP = Hazard 
Analysis and Critical Control Points). 

Smìrnice EU 89/392 navíc zavazuje výrobce potravináøských strojù tyto stroje konstruovat tak, aby se maziva nemohla 

dostat do styku s potravinami. 

3 MOLYDUVAL - maziva 
MOLYDUVAL ji� vyrábí speciální maziva pro prùmysl 50 let. V posledních letech byl tì�i�tìm vývoj nových potravináø-
ských maziv na syntetické bázi. Výsledkem je øada výrobkù, která vedle strojních mazacích olejù  
a pøevodových olejù také obsahuje speciální tuky bez minerálního oleje, mazací pasty pro vysoké tlaky, kompresorové 
oleje, maziva pro øetìzy a ozubená kola, øezné oleje a speciální výrobky pro medicínskou oblast. Enormnì dobré technické 

vlastnosti tìchto vysoce výkonných výrobkù neumo�òují jen prvotní cíl "ga-

rantovat zdraví a bezpeènost", ale také �etøí náklady na údr�bu. To platí 
zejména pro moderní potravináøské stroje a prùmysl nápojù, které mají vy-

sokými pracovními rychlostmi dosahovat vysoký objem výroby.  

Ve vztahu k zákonným pøedpisùm se dá øíci, �e pøechod ze strojního maziva 
na potraviny pøi pøedpokládaném a podle ustanovení urèeného pou�ití je 
mo�ný, pokud vùbec, tak podle na�eho mínìní jen v technicky nezbytném 
mno�ství. Na toto mno�ství se mù�e hledìt z dùvodu slo�ení ní�e uvedených 
MOLYDUVAL maziv pro potravináøský prùmysl jako zdravotnì, pachovì a 
chu�ovì nezávadný podíl, tak�e z na�í strany neexistují �ádné pochyby o 
pou�ití tìchto maziv v potravináøském prùmyslu podle stanovených pøedpi-

sù. Kromì toho byly s nìkterými tìmito mazivy vyvinuty produkty, které 
splòují mo�né pøedvídatelné zákonné pøedpisy budoucnosti, jako napø. zákaz 

minerálních uhlovodíkù. 

Dále uvedená maziva byla organizací United State Department of Agriculture (USDA) schválena pro náhodný kon-

takt s potravinami pop�. odpovídají kvalitativním po�adavk�m Food and Drug Administration (FDA) podle sm!rni-

ce 21 CFR 178.3570.  

Jsou zdravotn! nezávadná. 

MOLYDUVAL je certifikován organizací LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) podle DIN ISO 9001. 
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3.1 Tuky pro valivá lo�iska 
MOLYDUVAL Soraja C 532 vysoce hodn. univerz. mazací tuk pro lo�iska v�eho druhu NLGI 2 

MOLYDUVAL Soraja C 531 vysoce hodn. univerz. mazací tuk pro lo�iska v�eho druhu NLGI 1 

MOLYDUVAL Soraja FM 372 tuk pro valivá a kluzná lo�iska NLGI 2 

MOLYDUVAL Soraja T 2 mazací tuk pro vysoce zatí�ená lo�iska s obsahem PTFE 

MOLYDUVAL Soraja B 100 tuk pro nízké teploty NLGI 1 

MOLYDUVAL Soraja B 202 tuk pro vysoké teploty NLGI 2 

MOLYDUVAL Soraja B 292 tuk pro vysoké teploty NLGI 2 s PTFE  

3.2.1  

MOLYDUVAL Soraja C 532 a C 531 

MOLYDUVAL Soraja C 532 a C 531 jsou svìtlé, pøilnavé, pachovì a chu�ovì neutrální a 
vysokým teplotám odolávající tuky pro valivá lo�iska v konzistenèní tøídì NLGI 2 ev. 1. 
Podle dobrozdání Chemischen Landesuntersuchungsamtes Nordrhein-Westfalen se na 

MOLYDUVAL Soraja C 532 / 531 ve smyslu LMBG pøi správném pou�ití hledí jako na 
nezávadný. Oba mazací tuky jsou velmi stálé vùèi vodì, horké páøe, desinfekèním a èistícím 
prostøedkùm. Oblasti pou�ití jsou valivá lo�iska, kulièková a kluzná lo�iska v potravináøském 
prùmyslu, napø. na váleèkových drahách v øeznictví a na jatkách, také pro lo�iska pøi zvý�e-

ných teplotách a pøístupu vody k mazacím místùm, napø. v prùmyslu krmiv a obalovém prù-
myslu, jako� i k mazání tìsnìní. 

3.2.2 MOLYDUVAL Soraja FM 372 

MOLYDUVAL Soraja FM 372 je rovnì� bílý, pøilnavý mazací tuk pro valivá lo�iska 
v konzistenèní tøídì NLGI 2. Na základì své vysoké viskozity základního oleje je vhodný spí�e pro pomalubì�ná lo�iska. 
Soraja FM 372 je povolen americkým úøadem podle USDA H1. Tím je jeho pou�ití mo�né i pak, kdy� se nedá vylouèit 

pøíle�itostný kontakt 
s potravinami. 

3.2.3 

MOLYDUVAL 

Soraja T 2 

MOLYDUVAL 

Soraja T 2 je bílý 
víceúèelový tuk 
s obsahem PTFE pro 

lo�iska a kluzná 
místa pøi extrémních 
tlacích a støedních 
teplotách. 
MOLYDUVAL 

Soraja T 2 vytváøí 
tenký, tlaku velmi odolný mazací film s obsahem tuhých maziv, který zabraòuje zpìtnému klouzání a lícovací korozi a má 
vlastnosti nouzového bìhu. Z dùvodu obsa�ených tuhých maziv PTFE je velmi vhodný zejména pro silnì tlakovì namáhaná 
lo�iska, ale také pro montá� � ulehèení a k mazání lo�isek a osièek napø. u domácích spotøebièù, jako jsou mixéry, øezaèky 
na maso, spojky u èistièù bot apod. 
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Bod skápnutí °C 250 250 250 bez bez bez   



Maziva pro  

potraviná�ský pr�mysl 

Stránka 5 z 18 

3.2.4 MOLYDUVAL Soraja B 100 

Mìkký, syntetický, nízkým teplotám odolávající mazací tuk pro v�echna studená mazací místa, napø. v mrazírnách, jatkách, 
chladících zaøízeních. Nejlep�í stálost vùèi vodì a velmi dobrá sná�enlivost s pry�í  
a plasty a to na základì báze PAO. MOLYDUVAL Soraja B 100 není vhodný pro lo�iska, která bìhají v nepøetr�itém pro-

vozu, zde je lep�í pou�ít Soraja C 532. 

3.2.5 MOLYDUVAL Soraja B 202 a B 292 

Teplotnì stálý, neskapávající, vodì odolávající mazací tuk pro valivá lo�iska v NLGI 2. Nabízí dobrou ochranu proti opo-

tøebení a dobrou antikorozní ochranu, pou�itý velmi teplotnì stálý základní olej PAO s vysokým indexem viskozity nabízí 
excelentní stálost, kombinace se stálým zahu��ovadlem pøedurèuje tento tuk k pou�ití pro vysoké teploty. MOLYDUVAL 
Soraja B 202 není vhodný pro lo�iska, která bìhají v nepøetr�itém provozu, zde je lep�í pou�ít Soraja C 532. Pøi teplotách 
nad 200°C je nutné èastìj�í domazávání z dùvodu nebezpeèí zatvrdnutí. Osvìdèil se k mazání valivých a kluzných lo�isek 
v�eho druhu, zejména pøi vysokých teplotách.  
Soraja B 292 navíc obsahuje PTFE ke zlep�ení tlakové odolnosti, ochrany proti opotøebení a ke sní�ení tøení v oblasti smí-
�eného tøení. 

3.2.6 MOLYDUVAL Soraja A 662 

Svìtlý, velmi pøilnavý a vodì odolávající mazací tuk pro valivá lo�iska v konzistenèní tøídì NLGI 2. Pou�itím speciálního, 
patentovì chránìného mýdla je Soraja A 662 zvlá�� adhezní, tak�e je také velmi vhodný k utìsnìní lo�isek v�eho druhu. 
Pøilnavost, jak je jinak obvyklé, neubývá intenzivním a del�ím namáháním støihem. Soraja A 662 nabízí vynikající ochranu 
proti opotøebení a dobrou antikorozní ochranu ve spojení s dnes èasto po�adovanou sná�enlivostí s potravinami. Velmi 

dobøe stálý vùèi studené a horké vodì, zvlá�� pøilnavý, také po del�ích èasech pou�ívání, proto�e neobsahuje �ádné polyme-

ry. K mazání valivých a kluzných lo�isek v�eho druhu, zejména pokud má k mazacím místùm pøístup voda, pou�itelný také 
k mazání øetìzù. 

3.2.7 MOLYDUVAL Soraja FM 370 

Jako MOLYDUVAL Soraja FM 372, av�ak v konzistenèní tøídì 0 pro zaøízení centrálního mazání. 

3.2.8 MOLYDUVAL Soraja A 6600 

Jako MOLYDUVAL Soraja A 662, av�ak v konzistenèní tøídì 00 pro zaøízení centrálního mazání. 
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3.3 Tekuté p�evodové tuky 
MOLYDUVAL Soraja C 5300 standardní tekutý pøevodový tuk NLGI 00 

MOLYDUVAL Prometheus A 0 LM syntetický USDA H1 zkou�ený pøevodový tuk NLGI 0 

MOLYDUVAL Prometheus A 00 LM syntetický USDA H1 zkou�ený pøevodový tuk NLGI 00 

3.2.1 MOLYDUVAL Soraja C 5300 

Tekutý tuk pro pøevodová ústrojí na bázi medicínských bílých olejù 
pro jednodu��í aplikace. 

3.2.2 MOLYDUVAL Prometheus A ... LM 

MOLYDUVAL Prometheus A 0 LM a A 00 LM jsou syntetické 
vysokovýkonné tekuté tuky pro pøevodová ústrojí v�eho druhu. Velmi 
vysoká stálost vùèi stárnutí pøi absolutní nejedovatosti, dobrá teplotní 
stálost a mazací úèinek jako u nepotravináøských tukù èiní tento tuk 
pou�itelný pro pøevodová ústrojí v�eho druhu s malými nároky na 
údr�bu, je také mo�né mazání po celou dobu �ivotnosti. Velmi dobøe 
se hodí i k dlouhodobé-mu mazání �nekových pøevodù. Tento tuk 

mù�e bez problémù nahradit jinak obvyklé tuky na bázi minerálního 
oleje a bázi polyglykolu. 

 

3.3 Tuky pro pivní kohouty 
MOLYDUVAL Soraja C 402  adhezní a tìsnící tuk pro kluzná místa a kohouty NLGI 2 

MOLYDUVAL Soraja C 403  adhezní a tìsnící tuk pro kluzná místa a kohouty NLGI 3 

3.3.1 MOLYDUVAL Soraja C 402 a C 403 

MOLYDUVAL Soraja C 402 a C 403 jsou svìtlobarevné syntetické speciální tuky s mimoøádnì adhezívními vlastnostmi, 
které se smí pou�ívat k mazání v potravináøském prùmyslu. Na základì silné pøilnavosti jsou oba zvlá�� dobré k utìsòování 
a mazání kohoutù a tìsnìní, velmi osvìdèené napø. u èepovacích kohoutù na pivo  
a nápojových armatur v�eho druhu, u piva negativnì neovlivòují tvorbu pìny. Pou�itelné k mazání ku�elkových kohoutù, 
plnících armatur v prùmyslu výroby kávy, plnících orgánù sudù, jako� 
i lo�isek a kluzných míst, napø. kluzných li�t v øeznictví a na jatkách. 
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3.4 Silikonové tuky 
MOLYDUVAL Silikonfett GI  silik. tuk jako oddìlovací prostø., brání pøilnavosti, mìkké proved. 

MOLYDUVAL Silikonfett GO  silik. tuk jako oddìlovací prostø., brání pøilnavosti, støední proved. 

MOLYDUVAL Silikonfett GU  silik. tuk jako oddìlovací prostø., brání pøilnavosti, tvrdé provedení 

MOLYDUVAL Silikonfett GT 2  silikonový tuk s tuhými mazivy PTFE, pøi vysokých tlacích 

3.4.1 MOLYDUVAL Silikonfette GI, GO a GU 

MOLYDUVAL Silikonfette GI, GO und GU jsou mnohostrannì pou�itelné silikonové tuky s vynikající izolaèní schopností 
a �irokými teplotními rozsahy. Udr�ují si své mazací vlastnosti 
témìø nezmìnìné i pøi vlivech vlhkosti. Na základì jejich 
fyziologické nezávadnosti se výbornì hodí k mazání strojù 
v prùmyslu potravin, pochutin, krmiv a obalovém prùmyslu, 
jako� i v medicín-ské technice. Nejsou v�ak vhodné pro kuliè-
ková lo�iska. Najdou pou�ití jako kluzný, tìsnící a oddìlovací 
prostøedek pro ventily, tìsnìní, brou�ené plochy, aparatury a 
jako utìsòovací prostøedek proti agresivním mediím. 

MOLYDUVAL Silikonfett GT 2 jako MOLYDUVAL Sili-

konfett GO, av�ak s pøísadou PTFE. 

3.4.2 MOLYDUVAL Silikonfett GT 2 

Bílý, tlakovì stálý, s potravinami sná�enlivý mazací tuk na 
bázi silikonu. Hodí se výbornì k o�etøování a mazání tìsnìní 
v�eho druhu, ale také jako velmi vodu odpuzující tìsnící tuk 
pro ku�elové a vøetenové armatury a k o�etøování pry�ových 
dílù v�eho druhu. MOLYDUVAL Silikonfett GT 2 si udr�uje i 

pøi vlivech vlhkosti svou nemìnnou dobrou tìsnící a mazací schopnost. Vysoká teplotní stálost, chemická neutralita, necitli-
vost k vlhkosti, odpuzující vodu, odolnost proti studené a teplé vodì, odolnost proti horké páøe, stálost vùèi desinfekèním 
roztokùm, kyslièníku siøièitému, øedìným kyselinám a louhùm. 

Výbornì se hodí k o�etøování pry�ových man�et, membrán, tìsnících krou�kù a chlopòových tìsnìní, k mazání tìsnìní 
EPDM ve vstupních armaturách, k mazání keramických kotouèù v mísících bateriích, jako kluzný, tìsnící a oddìlovací 
prostøedek pro ventily, tìsnìní, zabrou�ené plochy, aparatury atd. 

Výtah z technických 

údaj� mazacích 

tuk� MOLYDUVAL 

"Food-Grade" 

(potraviná!ská 

t!ída)
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Barva "irá "irá "irá bílá

M#r. hmot. p!i 20°C g/cm3 0,9 0,9 0,9 0,9

NLGI t!ída ca. 2 ca. 4 4 2

Teplota min. °C -40 -40 -40 -40

Teplota max. °C +220 +220 +220 +200

Bod skápnutí °C bez bez bez >250   
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3.5 Maziva pro �et�zy  

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 220 syntetický olej na øetìzy ISO VG 220  

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 460 syntetický olej na øetìzy ISO VG 220 

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 00 speciální adhezní tuk pro øetìzy u potravináøských strojù 

MOLYDUVAL Sekorex FM Spray adhezní tuk pro øetìzy ve spreji 

3.5.1 MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 220 a 460 

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 220 a 460 jsou vysokoteplotnì velmi stálé a plnì syntetické øetìzové oleje pro øetìzy 
v potravináøském prùmyslu. Na základì pou�itých nových polyalfaolefinù jako základního oleje nabízí vedle vynikající 
stálosti vùèi vysokým teplotám a výborné ochrany proti opotøebení i vynikající mazací schopnost. Kromì øetìzù se ma�ou 
také lo�iska, vedení a kluzné plochy v oblasti vysokých teplot. Sni�ují hluènost, mají malé ztráty odpaøováním, jsou velmi 
pevnì pøilnavé, �ádné odkapávání z dùvodu speciálních molekul s dlouhými øetìzy, sná�enlivé a mísitelné s minerálními 
oleji, dobøe sná�enlivé témìø se v�emi elastomery  
a plasty (o pøesné sná�enlivosti se u nás informujte), sná�enlivé s O-krou�ky. 

K mazání øetìzù v potravináøském prùmyslu, pro v�echny druhy øetìzù, nosné øetìzy a transportní øetìzy, také pro trans-

portní øetìzy za vysokých teplot (napø. v pasterizaèních zaøízeních, su�ících pecích, pecích na su�ení lakových nátìrù, pe-

kaøských pecích atd.). 

3.5.2 MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 00 

Polotekutý vysoce výkonný tuk pro øetìzy na bázi polyalfaolefinù (PAO), speciálnì vyvinutý pro øetìzy v�eho druhu 
v potravináøském prùmyslu. Je tøeba vyzdvihnout dobré tøecí chování, ochranu proti opotøebení a vysokou stálost proti 
stárnutí ve spojení s toxikologickou nezávadností. U mnoha øetìzù je mo�né mazání po celou dobu �ivotnosti. Velmi nízké 
koeficienty tøení, �iroký teplotní rozsah je mo�ný trvalý provoz za plného zatí�ení (vysoký stupeò provozní úèinnosti), 
vhodný k mazání po celou dobu �ivotnosti. 

3.5.3 MOLYDUVAL Sekorex FM Spray 

Bílý øetìzový tuk ve spreji pro v�echny druhy mazání. Vyzdvihnout je tøeba dobrou ochranu proti opotøebení  
a to i pøi nebezpeèí lícovací koroze, vibrací, tribokoroze.  
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3.6 P�evodové oleje  
MOLYDUVAL Biolube univerzální oleje na bázi medicínských bílých olejù, aditivo-

vané, v rùzných viskozitách od ISO-VG 5 do ISO-VG 4600 

MOLYDUVAL Syntholube A ..... LM vysoce výkonné oleje pro lo�iska a pøevodová ústrojí pøi 
velmi vysokých a velmi nízkých provozních teplotách, dlouhá 
�ivotnost, nenároèná údr�ba, rùzné viskozity od ISO-VG 5 do 

ISO-VG 1500 

3.6.1 MOLYDUVAL Biolube 

MOLYDUVAL Biolube ..... je øada medicínských èistých speciálních olejù pro mazání strojních prvkù v potravináøském 
prùmyslu. Mohou nahradit "medicínské bílé oleje", které èasto nestaèí vysokým po�adavkùm, pokud se týká ochrany proti 
opotøebení a �ivotnosti a kvùli kyselinám obsa�eným ve zpracovatelských výrobcích pøíli� rychle stárnou nebo hydrolyzují, 
co� èasem vede k dal�ímu zhor�enému chování v opotøebení a ni��í antikorozní ochranì. 

Pro MOLYDUVAL Biolube pou�ité základní oleje odpovídají po�adavkùm na èistotu nìmeckých a amerických pøedpisù 
(DAB und FDA), obsa�ené pøísady pro ochranu proti opotøebení, pøísady pro antikorozní ochranu  
a antioxydanty odpovídají sekci 178.3570 a 178.3620 FDA. MOLYDUVAL Biolube se dodává v mnoha rùzných tøídách 
viskozity, poèínaje velmi øídkými vøetenovými oleji a oleji pro vysoké rychlosti, a� po husté pøevodové oleje a maziva 
k mazání ozubených kol. Oblastmi pou�ití jsou napø. klouby, øetìzy, dopravní zaøízení a transportní pøístroje u balících a 
plnících strojù, k mazání strojních prvkù, jako jsou lo�iska a pøevodová ústrojí v potravináøském, pivovarnickém a nápojo-

vém prùmyslu, strojních prvkù v prùmyslu výroby chleba a chlebových výrobkù, sladkostí a pøi výrobì omáèek, které se 
mohou dostat do styku s potravinami. MOLYDUVAL Biolube je pou�itelný pro mazání brodìním, popø. mazáním 
v olejové lázni od -10°C do +80°C, u ztrátového mazání (napø. øetìzy) do cca +120°C. MOLYDUVAL Biolube se dodává 
také ve spreji. 

Výtah z technických 

údaj� mazacích 

olej� MOLYDUVAL 

"Food-Grade" 

(potraviná!ská 
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Barva "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá

M#r. hmot. p!i 15°C g/cm3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

ISO VG 10 22 68 100 150 220 460 680 1000

Viskozita p!i 40°C mm2/s 10 20 70 100 150 220 460 460 1000

Index viskozity 104 110 105 105 105 105 105 105

Teplota min. °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -5 0 0

Teplota max. °C +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120

Bod vzplanutí °C +180 +190 +200 +200 +200 +200 +200 +200

Bod tuhnutí °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -12 -9 -9  

3.6.2 MOLYDUVAL Syntholube A... LM 

MOLYDUVAL Syntholube A ..... LM je øada syntetických vysoce výkonných mazacích olejù, napø. pro prùmyslová pøe-

vodová ústrojí, cirkulaèní a hydraulické systémy, které mohou zvládnout témìø v�echny po�adavky na mazání v prùmyslu 
zpracování potravin. Vedle sná�enlivosti s potravinami nabízí vynikající vysokoteplotní stálost a výbornou ochranu proti 
opotøebení. MOLYDUVAL Syntholube A ..... LM je absolutnì sná�enlivý s tìsnìními. Dodává se v rùzných viskózních 
tøídách. Oblastmi pou�ití jsou pøedev�ím pøevodová ústrojí  
a cirkulaèní systémy i za velmi vysokých zatí�ení a nepøíznivých provozních podmínek, jako napø. pøi teplotách v olejové 
vanì do 120°C. �ivotnosti jsou cca tøikrát tak velké ne� pøi pou�ití MOLYDUVAL Biolube (do cca 10.000 provozních 
hodin). 
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Výtah z technických 

údaj� mazacích 

olej� MOLYDUVAL 

"Food-Grade" 

(potraviná!ská 
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Barva "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá "irá

M#r. hmot. p!i 15°C g/cm3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

ISO VG 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320 460

Viskozita p!i 40°C mm2/s 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320 460

Index viskozity n.u. 130 130 133 134 138 144 144 144 150 150

Teplota min. °C -60 -60 -60 -50 -50 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Teplota max. °C +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +120

Bod vzplanutí °C +180 +200 +200 +220 +235 +250 +260 +260 +260 +260 +260

Bod tuhnutí °C -73 -63 -60 -57 -57 -54 -48 -45 -42 -30 -27  
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3.7 Hydraulické oleje  
MOLYDUVAL Biolube H ..... hydraulické oleje na bázií medicínských bílých olejù, aditivo-

vané, v rùzných viskozitách od ISO-VG 22 do ISO-VG 68 

MOLYDUVAL Syntholube A ..... LM syntetické vysoce výkonné hydraulické oleje s dlouhou �ivot-

ností, nenároèná údr�ba, rùzné viskozity od ISO-VG 5 do 

ISO-VG 100 

MOLYDUVAL Soraja HLPD .... hydraulické oleje s èistícím efektem obsahující detergenty  

3.7.1 MOLYDUVAL Biolube H .... 

3.7.2 MOLYDUVAL Syntholube A... LM 

3.7.3 MOLYDUVAL Soraja HLPD ...... 

3.8 Víceú�elové oleje 

3.8.1 MOLYDUVAL Biolube 

Viz také pod 3.6 Pøevodové oleje ! K dodání také jako sprej : 
MOLYDUVAL Biolube Spray ISO VG 460 

MOLYDUVAL Biolube OEL Spray ISO VG 68 

MOLYDUVAL Biolube L Spray ISO VG 15 

MOLYDUVAL Biolube Fettspray NLGI 2 

3.8.2 MOLYDUVAL Soraja T 5 

3.9 !ezné oleje 

3.9.1 MOLYDUVAL Biocut 

MOLYDUVAL Biocut je nový vysoce výkonný øezný a chladící prostøedek, který byl vyvinut k výrobì závitù na vodovod-

ních trubkách pro pitnou vodu. MOLYDUVAL Biocut splòuje po�adavky Nìmeckého svazu oboru plynu a vody e.V., které 
jsou stanoveny ve vydaných pravidlech , pracovní list W 521 "Øezné prostøedky pro závity, po�adavky a zkou�ení". Pou�í-
vá se k øezání závitù a jinému tøískovému obrábìní na potrubích pitné vody podle DIN 1988 a DIN 19630, ale také pro jiné 
oceli a podobné materiály. 

3.10 "istící a cukrové rozpou�t#cí oleje 

3.10.1 MOLYDUVAL Soraja Cleaner  

3.10.2 MOLYDUVAL Biolube 22 W 

MOLYDUVAL Biolube 22 W je speciální výrobek, který je mísitelný vodou a vodou rovnì� umyvatelný. S vodou smícha-

ný MOLYDUVAL Biolube 22 W se napø. pou�ívá ve zpracování cukru jako cukrový rozpou�tìcí olej. Je pou�itelný od 0°C 
do +60°C. 

3.10.3 MOLYDUVAL Soraja SD 

(d$íve cukrový rozpou�t#cí olej) 
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3.11Pasty pro montá� a �rouby 
MOLYDUVAL Soraja MP  univerzální víceúèelová mazací pasta pro kluzná místa 

MOLYDUVAL Carat 1  tuhá, vodì dobøe odolávající víceúèelová pasta pro pomalá kluzná 
místa 

MOLYDUVAL Dentalube PTFE - utìsòovací tuk a kluzný prostøedek pro oblast medicíny  

3.11.1 MOLYDUVAL Soraja MP 

MOLYDUVAL Soraja MP je bílá, víceúèelová pasta s vysokým obsahem tuhých maziv pro kluzná místa pøi extrémních 
tlacích a støedních teplotách. MOLYDUVAL Soraja MP vytváøí tenký, tlaku velmi odolávající a tuhá maziva obsahující 
mazací film, který zabraòuje zpìtnému klouzání a lícovací korozi, proto je Soraja MP pøedev�ím urèena pro oscilacemi a 
vibracemi namáhaná lo�iska a strojní prvky. 

Po pøedchozím natøení touto pastou se usnadní také montá� a demontá�..  

3.11.2 MOLYDUVAL Carat 1 

3.11.3 MOLYDUVAL Dentalube 

MOLYDUVAL Dentalube je speciální, pro zubolékaøské a labo-

ratorní oblasti vyvinutá bílá mazací pasta s obsahem PTFE 

s vynikajícími kluznými vlastnostmi. MOLYDUVAL Dentalube 

je netoxická a odpovídá zákonným po�adavkùm Zákona o potra-

vinách. Najde pou�ití v laboratoøích na více zatí�ených medicín-

ských zaøízeních a pøístrojích, napø. teleskopy a turbiny. Zabraòuje opotøebení a vytluèení 
lo�isek a kloubù a to díky vysoce úèinným pevným mazivùm. Osvìdèila se na teleskopických èástech. 

Výtah z technických 

údaj� mazacích 

tuk� MOLYDUVAL 

"Food-Grade" 

(potraviná!ská 

t!ída)
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Barva bílá bílá bílá

M"r. hmot. p!i 20°C g/cm3 2,2 0,9 0,9

NLGI t!ída 3 5 2

Teplota min. °C -30 -30 -30

Teplota max. °C +1000 +250 +250

Podíl pevných látek % 50 35 10  
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4 P�íklady pou�ití 

Parní ventily Soraja C 403 

Drátìná lana Biolube 68 nebo Biolube 100 

Tlakovzdu�ná zaøízení Biolube 22 W a Biolube 46 

Soraja HLPD 32 

Lo�iska elektromotorù Soraja C 531 

Pøehýbaèky, ohýbaèky Soraja C 531 

Nará�eèky (plnièky) � vstupní armatury Syntholube A 68 LM 

Silikonfett GT 2 

Pøevodová ústrojí � �nekové pøevody Biolube 220, 320, 460, 680, 1000 

Syntholube A 220 LM, A 320 LM, A 460 LM  

Pøevodová ústrojí � pøevody s èelním ozubením Biolube 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 

Syntholube A 100 LM, A 150 LM, A 220 LM 

Kluzné plochy, vaèky Soraja C 302 

Horká lo�iska Soraja C 532 

Hydraulické systémy � pøi vysokých teplotách Syntholube A 68 LM, A 100 LM 

Hydraulické systémy � pøi normálních teplotách Biolube 68 a Syntholube A 68 LM 

Hydraulické systémy � pøi nízkých teplotách Syntholube A 15 LM. A 22 LM, A 32 LM 

Øetìzy, dopravní pásy Biolube 1000 

Sekorex Non-Tox 00 

Sekorex Non-Tox 220, 460 

Nosná lo�iska vaøákù  Soraja C 402 

Kompresory . pístové kompresory Omnilube Non-Tox 280 

Kompresory . �roubové kompresory Omnilube Non-Tox 520 

Lo�iska kutrù Soraja C 532, Soraja B 202, B 292 

Mazání lo�isek / tukové mazání  

 normální teploty Soraja C 302, Soraja FM 372 

 vysoké teploty Soraja C 532, Soraja T 2 

Soraja B 202, B 282, B 292  

 nízké teploty Soraja A 662, Soraja B 100 

 vysoké rychlosti Soraja High Speed Grease 

 zaøízení centrálního mazání  Soraja A 6600, Soraja FM 370, Soraja C 5300 

Mazání lo�isek / olejové mazání  

 normální teploty Biolube 15 a� Biolube 680 

 vysoké teploty Syntholube A 15 LM a� A 680 LM 

 nízké teploty Syntholube A 15 LM a� A 100 LM 

 vysoké rychlosti Syntholube A 15 LM a� A 100 LM 

Otevøená ozubená kola Soraja MP 

Èerpadla pro chemikálie apod. Soraja C 402, Soraja B 292 

Èistící prostøedek Soraja Cleaner 

Proplachovací olej Soraja Flush Oil 
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Antikorozní prostøedek Soraja A 1000 LM 

Trubkové tratì Soraja Rohrbahnfett 

Upínací pouzdra (sklíèidla) Soraja MP, Soraja T 2 

Zdvi�né vozíky � hydraulický olej  Biolube H 32, H 46, H 68 

Zdvi�né vozíky � øetìzy Biolube 1000 

Zdvi�né vozíky � lo�iska kol Soraja C 532 

Olejové kapací maznice Syntholube A 100 LM 

Vývìvy Syntholube A 68 LM, Omnilube Non-Tox 280 

Ventilátory a dmychadla Syntholube A 100 LM 

Soraja A 662 

Ventily nápojového prùmyslu / napø. pivovary Soraja C 402 

Silikonfett GT 2  

Teplonosná zaøízení Soraja WT 22 (Wärmeträgeröl) 

Praèky � tukové mazání Soraja C 532 

Praèky � øetìzy Sekorex Non-Tox 220 

Cukrovarnictví Soraja SD (Sugar Dissolver) 

5 P�echod z minerálního oleje na maziva sná�enlivá s po-

travinami 
I kdy� jsou výrobky øady MOLYDUVAL Biolube a MOLYDUVAL Syntholube mísitelné s tradièními minerálními oleji, doporuèuje se 
proplachování pøevodových ústrojí, obìhových nebo hydraulických zaøízení, aby se zbytkové oleje, které nejsou pro potravináøský prù-
mysl pøípustné, udr�ely na mo�né nízké úrovni a aby se tím splnily hygienické po�adavky na potravináøské stroje.  

Jako proplachovací kapalinu doporuèujeme MOLYDUVAL Soraja Flush Oil. Pøi proplachování by se mìlo postupovat následovnì: 

1. Stávající olej vypou�tìt v teplém stavu. 

2. Zaøízení naplnit proplachovací kapalinou MOLYDUVAL Soraja Flush Oil (Spülflüssigkeit) a za stálého obìhu provozovat po dobu 

cca 30 minut. (Popøípadì opakovat vícekrát). 

3. Proplachovací kapalinu vypustit. 

4. Vymìnit popøípadì filtry, aby se úsady, které se pøi proplachovacím procesu uvolnily ze systému, vylouèily. 

5. Do agregátu naplnit jako provozní kapalinu olej sná�enlivý s potravinami. 

Nedá se oèekávat nesná�enlivosti mezi konvenèními minerálními oleji a produkty øad MOLYDUVAL Biolube  
a MOLYDUVAL Syntholube. Elastomery a laky odolné proti minerálním olejùm jsou sná�enlivé. 

Vyu�ijte na�e bezplatné poradenství. Budeme Vás informovat o volb� druhu, máme p�ístup na databázi s informacemi ke 14.000 

maziv�m, která se obvykle v obchod� vyskytují, zkou�íme sná�enlivosti a poradíme Vám ve v�ci proplachovacích proces�. Jsou mo�-

né bezplatné zkou�ky vzork�.  

Údaje mají poskytnout technicky obeznalému ètenáøi pokyny a informace pro mo�né oblasti po-

u�ití maziv.  
Vhodnost maziva pro speciální pøípad pou�ití se musí vysvìtlit pro ka�dý jednotlivý pøípad. 

V�echny údaje jsou bez záruky. Dal�ím technickým vývojem mohou nastat zmìny. Stav: 
25.06.99. 
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P�íloha 1 - LMHV  
Naøízení o hygienì potravin (LMHV) 

z 05. srpna 1997 (BGBl- 1, stránka 2008 - 2015) 

§ 1 Rozsah platnosti 

(a) Toto naøízení platí pro hygienické po�adavky na øemeslnou 

výrobu, manipulaci a uvádìní potravin do obìhu 
s výjimkou získávání potravin. 

(b) Toto naøízení platí také pro provádìní vlastních závodních 
opatøení a kontrol. 

(c) Spolkové právní pøedpisy, které se pro výrobu, manipulaci 

nebo uvádìní urèitých potravin do obìhu od pøedpisù toho-

to naøízení li�í nebo pøedepisují dodateèné hygienické po-

�adavky, zùstávají nedotèeny. Toto naøízení v�ak platí, po-

kud v jiných právních pøedpisech obsa�ené hygienické po-

�adavky na výrobu, manipulaci a uvádìní potravin do obì-
hu nebo po�adavky na provádìní vlastních závodních opat-

øení a kontrol, které jsou souèástí tohoto naøízení, neodpo-

vídají minimálnì pøedpisùm tohoto naøízení. 

§ 2 Vymezení pojmù (definice) 

Ve smyslu tohoto naøízení jsou  

a) provozovny: 

zaøízení, ve kterých se potraviny vyrábí, manipuluje se s nimi ne-

bo uvádí do obìhu, s výjimkou provozoven uvedených pod pís-

menem b, a 

zaøízení se zmìnou místa nebo nestálá zaøízení jako jsou prodejní 
stany, stánky na tr�i�tích, mobilní prodejní zaøízení, pojízdné au-

tomobilové prodejny, jako� i prodejní automaty, ve kterých se po-

traviny vyrábí, manipuluje se s nimi nebo uvádí do obìhu; 

nepøíznivé ovlivnìní: odpor vzbuzující nebo jiné negativní ovliv-

nìní nezávadných hygienických jakostí potravin, jako napø. mik-

roorganizmy, zneèi�tìním, povìtrnostními vlivy, pachy, teplota-

mi, plyny, výpary, kouøem, aerosoly, �ivoèi�nými �kùdci, lidský-
mi nebo �ivoèi�nými výmì�ky, jako� i odpady, odpadními voda-

mi, prostøedky èistícími, desinfekèními, ochrany rostlin nebo hu-

bení �kùdcù, nebo nevhodnými metodami manipulace, úpravy a 
pøípravy; 

b) potraviny snadno podléhající zkáze: 

potraviny, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají 
zkáze a jejich� schopnost obìhu mù�e být uchována jen pøi dodr-

�ení urèitých teplot nebo jiných podmínek. 

1. Voda: 

Voda ve smyslu § 7 odst. 1 Naøízení o pitné vodì; § 7 odst. 2 a� 4 
Naøízení o pitné vodì zùstávají nedotèeny. 

§ 3 V�eobecné hygienické po�adavky 

Potraviny se smí vyrábìt, manipulovat s nimi nebo uvádìt do 
obìhu jen tak, aby pøi respektování v obìhu potøebné peèlivosti 
potraviny nebyly vystaveny nebezpeèí negativního ovlivnìní. 

Za tím úèelem se smí potraviny vyrábìt, manipulovat s nimi  

a uvádìt do obìhu jen 

1. v provozovnách 

a) podle § 2 è. 1 písmena a za dodr�ení po�adavkù kapitoly 1, 2 a 4 
pøílohy nebo 

b) podle § 2 è. 1 písmena b za dodr�ení po�adavkù kapitoly 3 a 4 a 

 

 

2. za dodr�ení kapitoly 5 pøílohy.  

§ 4 Vlastní závodní opatøení a kontroly 

(1) Ten, kdo vyrábí potraviny, manipuluje s nimi nebo uvádí do 
obìhu, musí vlastními závodními kontrolami zjistit kritické 
body v prùbìhu procesu za vznik zdravotních nebezpeèí fak-

tory biologického, chemického nebo fyzikálního pùvodu a ga-

rantovat, aby byla stanovena, provádìna a kontrolována pøi-
mìøená bezpeènostní opatøení. To se provádí pomocí koncep-

tu, který slou�í k identifikaci a zhodnocení nebezpeèí, pøispí-
vá k jeho zvládnutí a vyhovuje následujícím zásadám: 

1. analýza nebezpeèí ve výrobních a pracovních procesech 

pøi výrobì, manipulaci a uvádìní potravin do obìhu, 

2. identifikace bodù v procesech, ve kterých mohou tato 
nebezpeèí vznikat, 

3. rozhodnutí, které z tìchto bodù jsou pro bezpeènost po-

travin kritickými body 

4. urèení a provedení úèinných bezpeènostních opatøení a 
jejich kontrola za tyto kritické body a 

5. kontrola analýzy nebezpeèí, kritických bodù a bezpeè-
nostních opatøení a jejich sledování v pravidelných in-

tervalech, jako� i pøi ka�dé zmìnì výrobních a pracov-

ních postupù pøi výrobì, manipulaci a uvádìní potravin 
do obìhu. 

(2) Ten, kdo vyrábí potraviny, manipuluje s nimi nebo uvádí do 
obìhu, musí v rámci vlastních závodních opatøení garantovat, 

�e osoby, které s potravinami zacházej, byly informovány ne-

bo vy�koleny podle své èinnosti se zohlednìním jejich prù-
pravy v otázkách hygieny potravin. 

§ 5 V rozporu s poøádkem 

(3) V rozporu s poøádkem ve smyslu § 53 odst. 2 è. 1 písmena a 
Zákona o potravinách a spotøebních pøedmìtech jedná ten, 
kdo úmyslnì nebo nedbale v rozporu s § 3 vìty 1 potraviny 
vyrábí, manipuluje s nimi nebo uvádí do obìhu. 

(4) V rozporu s poøádkem ve smyslu § 54 odst. 1 è. 2a Zákona o 
potravinách a spotøebních pøedmìtech jedná ten, kdo úmyslnì 
nebo nedbale v rozporu s nìkterým pøedpisem § 4 odst. 1 vìty 
1 nebo odst. 2 jedná proti vlastním závodním kontrolám nebo 
opatøením. 

Nabytí úèinnosti, pozbytí úèinnosti (výtah) 

(1) Toto naøízení vstoupí v platnost s výhradou vìty 2 �est mìsícù po 
vyhlá�ení. ... §§ 4 a 5 odst. 2 a èlánek 2 vstoupí v platnost dva-

náct mìsícù po vyhlá�ení. 
(2) Souèasnì s nabytím úèinnosti naøízení podle odstavce 1 vìty 1 

pozbývají platnosti na základì § 10 odst. 2 Zákona o potravinách 
a spotøebních pøedmìtech vydané právní pøedpisy zemí a to 
zejména pøílohy k LMHV (k § 3 vìty 2) 
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Kapitola 1: po�adavky na provozovny ve smyslu § 2 �. 1 písmena a 

1 Provozovny musí být uzpùsobeny tak, aby 

1.1 zaruèovaly dobrou praxi hygieny potravin 
k jejich ochranì proti negativním vlivùm; 

1.2 bylo mo�né èi�tìní a v pøípadì potøeby desinfek-

ce; 

1.3 pro hygienicky nezávadnou výrobu, manipulaci a 
uvádìní potravin do obìhu panovaly vhodné tep-

loty. 

2 Provozovny se musí udr�ovat èisté a v opraveném stavu. 

3 K dispozici musí být dostateèný poèet snadno dosa�itelných 
umyvadel na ruce, rovnì� toalety se splachováním, u kte-

rých musí docházet k  bezchybnému odvádìní. Toalety musí 
být vybaveny umyvadly na ruce a nesmí mít pøímý pøístup 
do prostorù, kde se vyrábí, manipuluje  
a uvádí potraviny do obìhu. 

4 Pro umyvadla na ruce musí být k dispozici pøívod teplé  
a studené vody. Kromì toho musí být k dispozici prostøedky 
pro hygienické èi�tìní a su�ení rukou. 

5 K dispozici musí být dostateèné pøirozené nebo mechanické 
vìtrání a odvìtrávání. Nesmí docházet k mechanickému 
proudìní vzduchu z neèistého do èistého prostoru. Vzdu-

chotechnické systémy musí být instalovány tak, aby filtry 
nebo jiné díly, které se musí èistit, byly snadno pøístupné. 

6 Ve�kerá sanitární zaøízení musí disponovat dostateèným 
pøirozeným nebo mechanickým vìtráním a odvìtráváním. 

7 Provozovny musí disponovat dostateèným pøirozeným nebo 
umìlým osvìtlením. 

8 Zaøízení pro odpadní vody musí být pro pøedpokládaný úèel 
dostateèná a musí být uzpùsobena tak, aby nemohlo dochá-
zet k negativnímu ovlivnìní potravin. 

9 Musí být postaráno o dostateèné mo�nosti pøevlékání perso-

nálu, nakolik je to nutné. 

 

Kapitola 2: po�adavky na prostory, za!ízení a p!ístroje 

v provozovnách ve smyslu § 2 �. 1 písmena a 

1 Prostory v provozovnách musí splòovat následující po�a-

davky: 

1.1 Podlahy se musí udr�ovat v bezvadném stavu a 
musí být mo�nost jejich snadného èi�tìní  
a pøípadné desinfekce. Pokud je to nutné, musí se 

pou�ít vodu nepropou�tìjící, vodu odpuzující a 
umývatelné materiály. V pøípadì potøeby musí 
být na podlahách mo�nost pøimìøeného odvádìní 
odpadní vody. 

1.2 Plochy stìn musí být podle potøeby a pracovních 
operací do pøimìøené vý�ky opatøeny hladkými 
povrchy. Musí se udr�ovat v bezvadném stavu a 
musí být mo�nost jejich snadného èi�tìní a podle 
potøeby i desinfekce. Pokud je to nutné, musí se 
pou�ít vodu nepropou�tìjící, vodu odpuzující a 
umývatelné materiály. 

1.3 Stropy a stropní zaøízení musí být uzpùsobeny 
tak, aby bylo vylouèeno hromadìní neèistot  
a kondenzované vody, jako� i zamezeno ne�á-
doucímu napadání plísnìmi a uvolòování materi-
álu. 
 

 

1.4 Okna a jiné otvory musí být uzpùsobeny tak, aby 
nemohlo docházet k nahromadìní neèistot. Po-

kud se mohou okna nebo otvory otvírat smìrem 
ven, musí být v pøípadì potøeby pro èistící úèely 
vybaveny snadno odstranitelnými síty proti hmy-

zu. 

1.5 Dveøe a okna musí být mo�né snadno èistit  
a v pøípadì potøeby desinfikovat. V pøípadì po-

tøeby musí být opatøeny hladkými a vodu odpu-

zujícími povrchy. 

1.6 Povrchy, vèetnì povrchù zaøízení, které se dostá-
vají do styku s potravinami, se musí udr�ovat 

v bezchybném stavu a musí je být mo�né snadno 
èistit a podle potøeby desinfikovat. Pokud je to 

nutné, musí se pro povrchy zaøízení pou�ít hygi-

enicky nezávadné, hladké a umývatelné materiá-
ly. 

1.7 Prostory se nesmí pou�ívat k jiným, ne� urèeným 
úèelùm. 

2 K èi�tìní potravin musí být podle potøeby k dispozici vhod-

ná èistící zaøízení. Èistící pánve (nádoby) a jiná k èi�tìní 
potravin urèená zaøízení musí podle potøeby disponovat 
pøimìøeným pøívodem teplé nebo studené vody a musí se 
udr�ovat v èistotì. Zaøízení pro èi�tìní potravin musí být 
oddìlená od umyvadel na ruce.   

3 Pokud je to nutné, musí být pro èi�tìní a desinfekci pracov-

ních strojù a výstroje k dispozici vhodná zaøízení. Tato zaøí-
zení musí být z materiálù odolávajících korozi, musí být 
snadno èistitelná a disponovat dostateèným pøívodem teplé 
a studené vody. 

4 Kromì pøedpisù èísel 1 a� 3 musí prostory v provozovnách, 
ve kterých se vyrábí, manipuluje s nezabalenými nebo do 
obìhu uvádìnými potravinami, které snadno podléhají zká-
ze, vyhovovat následujícím po�adavkùm: 

4.1 Podlahy musí být nepropustné pro vodu a musí 
být mo�nost jejich desinfekce. Musí být uzpùso-

beny tak, aby bylo mo�né pøimìøené odvádìní 
odpadní vody. 

4.2 Plochy stìn se musí opatøit hladkými, vodu ne-

propou�tìjícími a umývatelnými materiály. 

4.3 Stropy a stropní zaøízení musí být snadno èisti-
telné. 

4.4 Okna a otvory, které se otvírají smìrem ven, mu-

sí být za úèelem èi�tìní opatøeny snadno odstra-

nitelnými síty proti hmyzu. 

4.5 Dveøe a okna musí být opatøeny hladkými  
a vodu odpuzujícími povrchy. 

4.6 Pro povrchy zaøízení, která pøichází do styku 
s potravinami, se musí pou�ít hladké a umýva-

telné materiály. Povrchy se musí dát snadno 
desinfikovat. 

4.7 K dispozici musí být vhodná zaøízení k èi�tìní a 
desinfekci pracovních strojù a zaøízení. Tato za-

øízení musí být z materiálù odolávajících korozi, 

musí být snadno èistitelná a mít dostateèný pøí-
vod teplé a studené vody. 

5 Èísla 1 a� 4 nenajdou uplatnìní v pohostinských prostorách 
nebo jídelnách a jídelních prostorách zaøízení spoleèného 
stravování, nebo jídelních prostorách obchodù bez mo�nosti 
sezení. 
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Kapitola 3: po�adavky na provozovny ve smyslu § 2 �. 1 písmena b 

1 Provozovny, s výjimkou prodejních automatù a transport-
ních vozidel, musí odpovídat následujícím po�adavkùm: 

1.1 Musí být uzpùsobeny tak, aby se mohly udr�ovat 

v èistotì a bezvadném stavu a zaruèovaly dobrou 
praxi hygieny potravin k ochranì proti negativ-

nímu ovlivnìní. 

1.2 Musí být umístìny tak, aby nedocházelo 
k negativnímu ovlivnìní potravin. 

1.3 Provozovny se musí udr�ovat èisté  
a v opraveném stavu. 

1.4 Pokud je to potøebné, musí vyhovovat následují-
cím po�adavkùm: 

1.4.1 K dispozici musí být vhodná zaøízení 
k zaji�tìní pøimìøené hygieny perso-

nálu, zejména zaøízení pro hygienické 
èi�tìní a su�ení rukou, hygienická sa-

nitární zaøízení a mo�nosti pøevlékání. 

1.4.2 Povrchy, které se dostávají do styku 
s potravinami, se musí udr�ovat 
v bezvadném stavu a musí je být 
mo�né snadno èistit a desinfikovat. 
Mají se pou�ít hladké a snadno umý-
vatelné materiály. 

1.4.3 K èi�tìní a desinfekci pracovních pøí-
strojù a nástrojù musí být k dispozici 

vhodná zaøízení. 

1.4.4 K èi�tìní potravin musí být 
k dispozici vhodná zaøízení. Tato za-

øízení musí být od umyvadel na ruce 
oddìlena. 

1.4.5 Musí být k dispozici pøimìøené záso-

bování teplou nebo studenou vodou a 
likvidace odpadních vod. 

1.5 Kromì po�adavkù èísel 1.1 a� 1.4 musí provo-

zovny, ve kterých se vyrábí, manipuluje 
s nezabalenými nebo do obìhu uvádìnými potra-

vinami, které snadno podléhají zkáze, vyhovovat 
následujícím po�adavkùm: 

1.5.1 K dispozici musí být vhodná zaøízení 
k zaruèení pøimìøené hygieny perso-

nálu, zejména snadno dosa�itelná 
umyvadla na ruce v dostateèném 
mno�ství a prostøedky 

k hygienickému èi�tìní a su�ení ru-

kou. Umyvadla na ruce musí mít do-

stateèný pøívod teplé a studené vody. 

1.5.2 Povrchy, které se dostávají do styku 
s potravinami, se musí udr�ovat 
v bezvadném stavu a musí je být 
mo�né snadno èistit a desinfikovat. 
Mají se pou�ít hladké a snadno umý-
vatelné materiály. 

1.5.3 Musí panovat vhodné teploty pro hy-

gienicky nezávadnou výrobu, manipu-

laci a uvádìní potravin do obìhu. 

2 Pro prodejní automaty a transportní vozidla platí po�adavky 

podle èísla 1 pøimìøenì. 
 

 

Kapitola 4: po�adavky na p�edm�ty a vybavení 

1 Pøedmìty a vybavení, které se dostává do styku 
s potravinami, musí 

1.1 být uzpùsobeny tak, aby je bylo mo�né snadno 
èistit a udr�ovat a podle potøeby snadno desinfi-
kovat, a aby nebyly pøíèinou �ádného negativní-
ho ovlivòování potravin, 

1.2 být instalovány tak, aby mohlo být bezprostøední 
okolí pøimìøenì èi�tìno. 

2 Pøedmìty a vybavení se musí udr�ovat v èistém stavu  
a udr�ovat je. 

3 Zaøízení a nádoby, které slou�í ke skladování nebo dopravì 
potravin, musí být vybaveny tak, aby mohla být dodr�ena 
potøebná teplota nutná pro obìh potravin. Musí být uzpùso-

beny tak, aby bylo mo�né pøimìøené èi�tìní  
a podle potøeby také desinfekce. Pokud je to nutné, musí být 
k dispozici pøimìøená zaøízení k udr�ování a hlídání teplot. 

4 Nádoby pro potravináøské odpady  a jiné odpady musí být 
pøimìøenì uzpùsobeny, musí se nechat snadno èistit  
a v pøípadì potøeby desinfikovat. 

Kapitola 5: po�adavky p�i manipulaci s potravinami a po�adavky 

na personál 

1 Pøejímka zbo�í a kontrola. 
Potraviny nesmí provozovna pøevzít, kdy� jsou prokazatelnì 
nebo pøedvídatelnì �ivoèi�nými �kùdci, choroboplodnými 
mikroorganizmy nebo zdravotnì pová�livými, zka�enými 
nebo cizími látkami zneèi�tìny natolik, �e nejsou vhodné k 
po�ití ani po normálním vytøídìní nebo po v provozovnì 
hygienicky provedené pøedúpravì nebo zpracování. 

2 Teploty 

Jsou-li zkáze snadno podléhající potraviny opatøeny upo-

zornìním na dodr�ování urèitých teplot podle § 7 nebo  
§ 7a naøízení o oznaèování potravin, tak se musí tyto teploty 
dodr�ovat a� po pøedání spotøebiteli. Pokud se zabrání nega-

tivnímu ovlivnìní potravin, smí z dùvodù úèelnosti dojít ke 
krátkodobému odchýlení od tìchto teplot v pøípadì, kdy� je 
to nutné pøi nakládání a vykládání dopravních prostøedkù, 
skladovacích a úschovných prostorù a pøi dopravì do pro-

vozovny. Toté� platí pøi krátkodobém odchýlení od uva�o-

vaných teplot za úèelem chlazení nebo udr�ování v horkém 
stavu pøi pøípravì a chystání k po�ití nebo k prodeji. Potra-

viny, které vy�adují chlazené skladování nebo které se po-

dávají chlazené, se musí po provedeném ohøátí nebo pøípra-

vì ochladit co nejrychleji na teplotu, kterou se zabrání ne-

bezpeèí negativního ovlivnìní. 

3 Potraviny v samoobsluze 

Za úèelem ochrany negativního ovlivnìní se smí potraviny 
snadno podléhajících zkáze v prùbìhu samoobslu�ného 
provozu spotøebiteli pøedávat jen ovinuté nebo zabalené. To 
neplatí pro potraviny, které se pøedávají k bezprostøednímu 
po�ití ve výèepních nebo jídelních provozech, v zaøízeních 
spoleèného stravování a v jídelních prostorách obchodù bez 
mo�nosti sezení, jako� i pro konzumní mléko a saláty 
z pultových salátù v maloobchodì, pokud je dozorem nebo 
ochrannými zaøízeními zaji�tìno, �e potraviny nemohou být 
negativním zpùsobem ovlivnìny.  

4 Napadení �kùdci 
Napadení �kùdci se musí kontrolovat vhodnými metodami, 

pøípadnì zji�tìné napadení je tøeba odbornì zdolávat podle 
stavu techniky. 

 

 

5 Potravináøské odpady, jiné odpady, jiné látky a pøípravky 

5.1 Potravináøské odpady a jiné odpady se nesmí 
shroma�ïovat v prostorách, kde se vyrábí, mani-

puluje nebo uvádí potraviny do obìhu, leda�e, je 
to pro øádný prùbìh provozu nezamezitelné. Po-

kud je to nutné, musí se skladovat 
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v uzavíratelných nádobách. Tyto nádoby se musí 
udr�ovat v bezchybném stavu. 

5.2 Ke skladování a likvidaci potravináøských odpa-

dù a jiných odpadù se musí pøijmout vhodná 
opatøení. Skladi�tì odpadù musí být uzpùsobena 

a spravována tak, aby mohla být udr�ována 
v èistotì a bez pøítomnosti �ivoèi�ných �kùdcù a 
aby se zamezilo negativnímu ovlivnìní potravin, 
v provozovnì pou�ívané vody a provozních zaøí-
zení. 

5.3 Nebezpeèné nebo nepo�ivatelné látky a pøíprav-

ky se jako takové musí vykazovat a uschovávat 
ve zvlá�tních uzavøených nádobách. 
 

 

 

6 Skladování a doprava 

6.1 Zaøízení a nádoby ke skladování a dopravì po-

travin se musí udr�ovat v èistotì a poøádku. 

6.2 Pokud se pro dopravu potravin pou�ívají urèité 
nádoby, které se pou�ívají k dopravì i jiného 
zbo�í, musí být zaji�tìno, aby tím nedocházelo 
k negativnímu ovlivòování potravin. Pokud se 
v nádobách navíc dopravuje i jiné zbo�í nebo 
kdy� se rùzné potraviny dopravují v jedné do-

pravní nádobì souèasnì, musí se k zamezení ne-

gativního ovlivnìní rùzné èásti nákladu podle 
potøeby od sebe pøísnì oddìlit. Nádoby, které se 
pou�ívají pro dopravu jiného zbo�í nebo pro do-

pravu rùzných potravin, se musí mezi jednotli-
vými nakládkami v pøípadì potøeby vyèistit nebo 
vydesinfikovat.  

7 Hygiena personálu 

7.1 Osoby, které vyrábí, zacházejí nebo uvádí potra-

viny do obìhu, musí udr�ovat vysokou míru 
osobní èistoty a musí nosit pøimìøenì èisté oble-

èení a podle potøeby ochranný odìv. 

7.2 Osoby s infikovanými ranami, ko�ními infekce-

mi nebo vøedy nesmí s potravinami zacházet 
v pøípadì, �e je mo�nost pøímého nebo nepøímé-
ho zneèi�tìní potravin choroboplodnými mikro-

organizmy.  


