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Bel-Ray No-Tox Lubricants  

สารหลอ่ลืน่เกรดส าหรบัอาหาร 
 

วัตถุประสงค์หลักของสารหล่อลื่นเกรดส าหรับอาหาร คือ การใหก้ารหล่อลื่นกับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึง่เป็นหนา้ที่หลักของสารหล่อลื่น พรอ้มๆกับใหค้วามปลอดภัยกับผูบ้รโิภคแมก้ระทั่งถงึ
จลุนิทรยีเ์ล็กๆ ทีม่องไมเ่ห็นมาสมัผัสกนั   แรกเริม่เดมิทีก่ระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมรกิา (USDA) 
เป็นผูร้เิร ิม่ก าหนดและรับรองสารหลอ่ลืน่เกรดส าหรับอาหารโดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท  คอื 
 H1 สารหลอ่ลืน่เกรดส าหรับอาหารทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติซึง่สารหล่อลืน่มโีอกาสสัมผัสกับอาหาร
ได ้(แตป่รมิาณเพยีงเล็กนอ้ย) 

H2 สารหลอ่ลืน่ทีไ่มใ่ช่เกรดส าหรบัอาหาร สามารถใชใ้นอุปกรณ์หรอืเครือ่งจักรทีไ่ม่มโีอกาส
สมัผัสกบัอาหาร  
 H3 น ้ามันหล่อลืน่เกรดอาหารทีป่กตสิามารถรับประทานได ้ ใชส้ าหรับป้องกันสนทิกับตะขอเกีย่ว  
รถเข็น หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ลีักษณะคลา้ย ๆ กันแต่ต่อมาหนา้ทีก่ารควบคุมการหล่อลืน่เกรดอาหารไดถู้ก
โอนยา้ยไปยัง NSF International  ซึง่เป็นหน่วยงานสากลทีดู่แลเกีย่วกับงานสาธารณสขุ  ความปลอดภัย
และการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  NSF  จงึไดม้กีารขึน้ทะเบยีนสารหล่อลืน่นี้เป็นทีรู่จ้ักกันอยา่งแพร่หลายทั่วโลก 
คอื  H1, H3 ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่สารหล่อลืน่เกรดอาหารทีไ่ดรั้บการรับรองจาก NSF  ไดจ้ากเวป
ไซด ์ www.nsf.org. 

 
Bel-Ray Inc, ซึง่เป็นผูน้ าในเทคโนโลยสีารหล่อลืน่ทีไ่ม่เป็นพษิ มกีลุ่มผลติภัณฑส์ารหล่อลืน่ 

No-Tox เกรดส าหรับอาหาร NSF H-1 ทีค่รอบคลุมการใชง้านทัง้ในอตุสาหกรรมผลติยา, เครือ่งดืม่, เบ

เกอรี่, เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก สุกรและเนื้อ รวมทัง้
อตุสาหกรรมทีต่อ้งการความสะอาดอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
ผลติภัณฑส์ารหล่อลืน่ในกลุ่ม “No-Tox” ของบรษัิท Bel-Ray เป็นสตูรการผลติลขิสทิธิเ์ฉพาะที่

เพิม่สว่นผสมของสารป้องกนัจุลนิทรยีแ์ละเชือ้แบคทเีรยีเกรดอาหาร ซึง่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวง
เกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ดังนั้น Bel-Ray จึงเป็นบรษัิทผลิตสารหล่อลื่นแห่งแรกที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผลติภัณฑท์ีม่สี่วนผสมของสารป้องกันเชือ้จุลนิทรยี ์มปีระสทิธภิาพควบคุมและ
ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี, ยสีต ์และราผวิในสารหลอ่ลืน่เกรดอาหารประเภท NSF-H1  
 

โดยหลักการทั่วไป น ้ามนัพืน้ฐานเกรดส าหรับอาหารจะถกูน ามาใชเ้ป็นวัตถุดบิในการผลติน ้ามันหรอื
จาระบสี าหรับเครือ่งจักรเครือ่งมอืทั่วไปทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ เพือ่ใชห้ล่อลืน่ตลับลูกปืน 
, เกยีร,์  ป๊ัม , ระบบไฮดรอลคิ, เครือ่งกวน ฯลฯ  ซึง่แมว้า่การหลอ่ลืน่ดังกลา่วสว่นใหญจ่ะเกดิขึน้และท างาน
อยู่ภายในตัวเครื่องจักรและถูกแยกจากสภาพแวดลอ้มภายนอกอย่างชัดเจน  แต่อุปกรณ์เครื่องจักรใน
กระบวนการผลติอาหารก็ไมอ่าจหลกีเลีย่งการชะลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้า, ด่าง, สารเคม ีและตอ้งผ่าน
กระบวนการดา้นสขุอนามยั ทัง้นีน้ ้าจากการลา้งท าความสะอาดมแีนวโนม้เล็ดลอดเขา้ไปในเครือ่งจักร (เชน่ 
ตลับลกูปืน, เกยีร ์ฯลฯ) และสมัผัสกบัสารหลอ่ลืน่ตลอดเวลา ซึง่กอ่ใหเ้กดิการรวมตัวของน ้ากับสารหล่อลืน่
กลายเป็นส่วนผสมคลา้ย”น า้นม” (emulsion) ซึง่เป็นอาหารอันอดุมสมบูรณ์ของเชือ้แบคทเีรยี, ยสีต ์
และรา   อกีทัง้มคีวามเป็นไปไดว้่าเชือ้แบคทเีรียเหล่านี้จะเผาผลาญการหล่อลืน่ และส่งผลเกดิการแพร่
ขยายพันธุม์ากขึน้  
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No-Tox เป็นเครื่องหมายการคา้ของ Bel-

Ray โดยผลติภัณฑ ์No-Tox ทุกชนดิมสีว่นผสมของ

สารป้องกนัจุล ินทรีย ์และเชื้อแบคทีเรียเกรด
อาหาร ที่เป็นลิขสทิธิเ์ฉพาะที่รับรองโดยกระทรวง
เกษตรประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสารป้องกันจุลนิทรยี์
ที่ใชด้ังกล่าว ไม่เป็นสารฆ่าเชื้อหรือสารท าให้
ปราศจากเชื้อ แต่เ ป็นสารที่สามารถยับยั ้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์, เชื้อรา และ
ควบคุมการขยายตัวของจุลนิทรยี์ โดยสรุปคุณสมบัติ
ไดด้ังนี ้

 สารป้องกันจุลินทรีย์ที่ใชใ้นผลิตภัณฑ ์
Bel-Ray No-Tox เกรดส าหรับอาหาร  เป็นสารส าหรับป้องกันจุลนิทรยีแ์ละเชือ้แบคทเีรยีทีจ่ะ

เกดิขึน้ใน/บนสารหลอ่ลืน่เทา่นัน้ 

 ผลติภณัฑ ์Bel-Ray No-Tox  ไมส่ามารถฆา่จุลนิทรยีท์ีส่ัมผัสอยูบ่นผวิวัสดุและไมม่คีุณสมบัติ

ท าใหพ้ืน้ผวิเครือ่งจักรนัน้ปราศจากเชือ้โรค 

 สารยับยัง้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox จะป้องกันการเคลื่อนยา้ยถ่ายเทของ

จลุนิทรยีใ์นน ้ามนั/จาระบ ีไมใ่หป้นเป้ือนไปสูอ่าหารหรอืช ิน้สว่นเครือ่งจักรในกระบวนการผลติ 

 ผลติภัณฑ ์Bel-Ray No-Tox ไมม่จีุดมุง่หมายในการน าไปใชง้านเพือ่ท าลาย, ขัดขวาง , ท า

ใหไ้มเ่ป็นอนัตราย, ป้องกนัหรอืควบคมุ ไมใ่หเ้กดิอันตรายจากเชือ้จุลนิทรยี ์ แต่ถูกผลติมาเพือ่
ใชใ้นการหล่อลืน่เครือ่งจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่  ตัวผลติภัณฑ ์Bel-Ray No-
Tox ไมไ่ดเ้ป็นสารปราศจากเชือ้โดยตัวของมนัเอง 

 ผลติภณัฑ ์ Bel-Ray No-Tox ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก Kosher, Pareve  และ  Halal 
 
 

สารหลอ่ลืน่ประสทิธภิาพสงู Bel-Ray                 
ส าหรับงานหลอ่ลืน่เครือ่งจักรในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมหนัก 
พรอ้มใหค้ าปรกึษา และปรับปรงุโปรแกรมการหลอ่ลืน่เครือ่งจักรของทา่น 

Bel-Ray…Flex Your Engine 


