
Zpracování  adičních  silikonových  kaučuků  Smooth-Sil®,  Sorta  Clear® a
Equinox® pro potravinářské aplikace

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Některé  adiční  silikony  společnosti  Smooth-On  jsou  certifikovány  jako  bezpečné  pro  kontakt  s
potravinami.  Silikony  Smooth-Sil® 940,  Smooth-Sil® 950,  Smooth-Sil® 960,  Sorta  Clear® 18,  Sorta
Clear® 37,  Sorta  Clear® 40 a řada silikonů Equinox® jsou vhodné pro výrobu forem a plechů na
pečení, forem na led, odlévání másla a čokolády a další aplikace používané k výrobě potravin.

Tyto materiály byly testovány nezávislou laboratoří a při správném zpracování a vytvrzení splňují
limity  na celkové množství  extrahovaných  látek.  Pokyny pro správné  zpracování  jsou  uvedeny v
technických listech těchto materiálů (které jsou k dispozici na adrese www.smooth-on.com).

Před použitím formy důkladně její vnitřek vymyjte roztokem prostředku na mytí nádobí a vody.
Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Soulad s právními předpisy – Složky a jejich obsah v silikonech Smooth-Sil® 940, Smooth-Sil®

950, Smooth-Sil® 960, Sorta Clear® 18, Sorta Clear® 37, Sorta Clear® 40 a v řadě silikonů Equinox®

vyhovují předpisu 21 CFR 177.2600 o pryžových předmětech pro opakované použití podléhajících
limitům  na  celkové  množství  extrahovaných  látek,  který  je  uvedený  a  zveřejněný  ve  Sbírce
federálních předpisů (Code of Federal Regulations). Soulad s předpisy FDA neznamená, že silikony
Smooth-Sil® 940, Smooth-Sil® 950, Smooth-Sil® 960, Sorta Clear® 18, Sorta Clear® 37, Sorta Clear®

40 a řada silikonů Equinox® jsou schváleny FDA.

 Aby mohly být schváleny, musí uživatel splnit všechny platné požadavky FDA. Soulad s předpisem
21 CFR 177.2600 neznamená, že je sloučenina schválena k použití pro výrobu saviček na dětské
lahve.

Použití formy pro pečení

� Pro lepší stabilitu a manipulaci umístěte formu na pečicí plech.

� Nevystavujte silikon teplotám nad 400 °F / 204 °C.

� Zamezte přímému kontaktu mezi formou a roštem.

� Silikon nedistribuuje teplo rovnoměrně. Potraviny v mělkých formách se pečou rychleji
než  v  hlubších.  Silné  části  udrží  teplo  déle  než  tenké.  Při  prvním  použití  často
kontrolujte propečenost.

� Formy čistěte teplou vodou s mýdlem a měkkou houbičkou a mezi jednotlivými cykly
pečení nebo před uskladněním je důkladně opláchněte. Formu rychle usušíte v troubě.
Pečte po dobu 5 minut při teplotě 300 °F / 150 °C.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud máte dotazy týkající se
různých aplikací.

Bezplatná linka: (800) 381-1733 Fax: (610) 252-6200

Nové stránky www.smooth-on.com jsou nabity informacemi o výrobě forem, odlévání atd.
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