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APA ITU ROHS

Rangkaian produk WD-40® Specialist mematuhi peraturan mengenai zat terlarang yang tercantum dalam pasal 
4 (1) RoHS Directive dan NSF Nonfood Registration Compounds.

Arahan UE 2002/95 / EC Pembatasan Bahan Berbahaya (RoHS) telah berlaku sejak 1 Juli 2006 dan telah direvisi pada 2011. Perubahan 
pada arahan 2011/65/EU, juga dikenal sebagai "RoHS II" perlahan-lahan akan mulai berlaku dan berlaku selama 6 tahun. Arahan ini 
membatasi penggunaan enam bahan berbahaya dalam produk EEE yang "bergantung pada arus listrik atau medan elektromagnetik 
untuk setidaknya satu fungsi yang dimaksudkan". Beberapa pengecualian produk masih berlaku.

RoHS sering disebut sebagai peraturan bebas timbal, tetapi juga membatasi penggunaan enam zat, termasuk logam berat lainnya dan 2 
penghambat api:

Pendaftaran Senyawa Nonfood

C1 UMUM ( AREA PRODUK TANPA PEMROSESAN )
Produk ini dapat digunakan di area pengolahan dan area non-pengolahan produk bukan makanan, dan / atau area eksterior dari tempat produk-
si makanan (C1) asalkan tidak digunakan untuk menutupi bau yang dihasilkan dari kondisi yang tidak bersih, dan bahwa bau atau fragnansi khas 
apa pun tidak tidak menembus ke area produk yang dapat dimakan. Ketika pelaratan yang digunakan akan dikembalikan ke area pengolahan 
makanan, peralatan tersebut harus sepenuhnya dicuci dan dibilas dengan air minum sebelum kembali ke area pengolahan makanan.

PELUMAS H1 - KONTAK TAK DISENGAJA UMUM
Produk ini diizinkan apabila digunakan di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan asalkan kontak dengan makanan tidak disengaja (H1). 
Senyawa tersebut dapat digunakan pada peralatan pemrosesan makanan sebagai bagian pelindung anti karat, sebagai alat untuk melepaskan 
gasket atau segel penutup tangki, dan sebagai pelumas untuk bagian-bagian mesin dan peralatan di lokasi di mana terdapat potensi paparan 
pelumas bagian dari makanan. Jumlah yang digunakan harus minimum dari yang seharusnya menghasilkan efek teknis dari peralatan yang 
digunakan. Jika digunakan sebagai pelindung anti karat, senyawa tersebut harus dihilangkan dari permukaan peralatan dengan mencuci atau 
membilas, seperti yang digunakan pada permukaan peralatan yang bebas dari segala zat berbahaya yang mungkin saja dapat mencemari proses 
produksi makanan.

PELUMAS H2 – TANPA KONTAK UMUM

mesin di mana tidak ada kemungkinan produk ini bersentuhan dengan produk yang dapat dimakan.

Produk ini dapat digunakan sebagai pelumas di mana tidak ada kemungkinan kontak pada makanan (H2) di dalam dan di sekitar area pemros-
esan makanan. Senyawa tersebut dapat digunakan sebagai pelumas, bahan pelepas, atau peralatan pelindung anti karat dan bagian-bagian 

K1 CAIRAN PEMBERSIH - PRODUK-PRODUK NON-AREA PENGOLAHAN
Produk ini dapat digunakan sebagai pembersih dan pelarut kotoran minyak untuk digunakan di luar area pengolahan makanan (K1), di mana 
digunakan untuk menghilangkan minyak, lilin, bahan resin, atau zat lain yang tidak dapat dilepas dengan menggunakan bahan pembersih yang 
bersifat asam atau alkali. Penggunaannya terbatas pada area non-pemrosesan di mana tidak ada kemungkinan uap dari zat ini memasuki area 
pemrosesan makanan. Peralatan pembuatan makanan harus dicuci dengan zat pembersih yang tidak berbahaya dan dibilas dengan air bersih 
sebelum digunakan di area pengolahan makanan.

K2 CAIRAN PEMBERSIH - PEMBERSIH PERALATAN ELEKTRONIK

bahan pengemasan makanan dibawa kembali ke dalam area tersebut.

Produk ini dapat digunakan untuk membersihkan peralatan dan perangkat elektronik (K2), yang tidak diperbolehkan digunakan di dalam dan 
sekitar area pemrosesan makanan, di mana penggunaannya tidak dimaksudkan untuk kontak langsung dengan makanan. Sebelum mengguna-
kan senyawa ini, produk makanan dan bahan pengemas makanan harus dikeluarkan dari area atau dilindungi dengan hati-hati. Senyawa ini 
harus digunakan dengan tepat dan hati-hati sehingga semua bau yang dihasilkan dari senyawa tersebut hilang sebelum produk makanan atau

K3 CAIRAN PEMBERSIH - PEREKAT / PENGHILANG LEM
Produk ini dapat digunakan sebagai penghapus bahan perekat (K3), untuk menghilangkan bahan perekat atau lem dari bahan kemasan 
makanan di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan, di mana penggunaannya tidak dimaksudkan untuk kontak langsung dengan 
makanan. Sebelum menggunakan senyawa ini, produk makanan dan bahan pengemas harus dikeluarkan dari area atau dilindungi dengan 
hati-hati. Setelah menggunakan senyawa ini, semua permukaan peralatan harus dicuci secara menyeluruh dengan larutan pembersih yang aman 
dan dibilas dengan air minum. Senyawa ini harus digunakan dengan tepat dan hati-hati sehingga semua bau yang dihasilkan dari senyawa 
tersebut hilang sebelum produk makanan atau bahan pengemasan makanan di bawa kembali ke dalam area tersebut.

LAIN-LAIN

naan juga harus konsisten dengan petunjuk penggunaan.

Produk ini dapat digunakan sebagai cairan penghilang karat (P1), di dalam dan sekitar area pemrosesan makanan. Produk hanya boleh diguna-
kan dengan tepat dan hati-hati untuk memastikan tidak ada kontak langsung maupun tidak langsung dengan makanan atau minuman. Penggu

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs web resmi NSF www.nsf.org

PEMBERSIH PELUMAS MEMINYAKI KARAT



PEMBERSIH
KONTAK
CEPAT KERING

Cepat membersihkan,
pembersih tanpa mengandung
zat berbahaya
Menyerap dengan cepat dan
tidak meninggalkan ampas

Digunakan untuk peralatan listrik,
peralatan elektronik dan plastik

PELARUT
KOTORAN
TERCEPAT

Menghilangkan kotoran, minyak,
lemak,sisa sabun & ampas kotor

Busa berkekuatan tinggi untuk
membersihkan kontak

Mudah dibilas, tidak meninggalkan
ampas

PEMBERSIH
UDARA
ANTI DEBU

Pembersih mudah kering,
menghilangkan debu dengan mudah 

Aman untuk semua plastik &
peralatan presisi yang halus

Lembut, tidak menyebabkan karat,
tidak meninggalkan ampas

PELUMAS
SILIKON DENGAN
PERFORMA
TINGGI

Mencegah agar komponen
tidak lengket

Anti air & melindungi terhadap
kelembaban

Melumasi, melepaskan segel,
melunakkan karet yang mengeras

PELUMAS
KERING PTFE
DENGAN
PERFORMA TINGGI

Meningkatkan pelumasan dan
perlindungan

Lapisan Kering PTFE yang tahan
terhadap kotoran, debu dan minyak

Untuk digunakan pada logam,
plastik & kaca

SILIKON
UNTUK
KUALITAS
MAKANAN

MINYAK
SEMPROT
DENGAN
PERFORMA TINGGI

NSF Bersertifikat :
H1 dan H2 teregistrasi
Dirancang untuk mempersiapkan
industri makanan &
pengolahan makanan
Lapisan yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak bernoda

Pelumas tahan air
dan panas
Perlindungan jangka
panjang terhadap
karat & korosi
Minyak dengan
kekentalan tinggi

Daya rekat dan penyegelan
yang luar biasa

Untuk digunakan pada
permukaan logam

MINYAK
LITHIUM
PUTIH DENGAN
PERFORMA TINGGI

Pelumasan dan
perlindungan jangka
panjang

Baik digunakan pada karat
dari besi mentah

Tidak beracun, bebas asam,
dapat terurai secara alami

Menghilangkan karat yang
keras dari bagian-bagian
logam & alat-alat dengan
aman

Mengurangi tenaga
putaran pemotongan dan
meningkatkan efisiensi
pemotongan
Cocok untuk digunakan
pada semua logam

Meningkatkan daya kerja
alat berat dan
memperpanjang usia
pakai alat

MINYAK
PEMOTONG
SERBA
GUNA

CAIRAN
PENGHILANG
KARAT
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