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Kunststoffen voor direct contact met voedingsmiddelen
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Kernactiviteiten ERIKS
 � Aandrijftechniek

 � Afdichtingstechniek

 � Stromingstechniek

 � Industriële kunststoffen

 � Gereedschappen & Onderhoudsartikelen

Halffabrikaten en bewerkte kunststoffen 
ERIKS is een totaalleverancier van kunststoffen die in Nederland 

zijn gelijke niet kent. Gezamenlijk beschikt ERIKS over 5 kunst-

stofvestigingen in Nederland. Met op iedere vestiging een ruime 

materiaalvoorraad en zaagcapaciteit, zodat u snel maatwerk 

kunt verkrijgen. Naast het leveren van halffabrikaten heeft ERIKS 

kunststoffen zich gespecialiseerd in allerhande bewerkingen 

van kunststoffen en producten geproduceerd uit matrijzen. 

Wij beschikken over een eigen, modern machinepark waar 

conform GMP-richtlijnen zowel grote als kleine series worden 

geproduceerd.

ERIKS is een industrieel dienstverlener met een 
uitgebreid assortiment werktuigbouwkundige 
componenten. Hoogwaardige materiaal- en 
toepassingskennis, een servicegerichte instelling 
en bovenal betrouwbaarheid staan centraal. 
ERIKS maakt deel uit van de wereldwijd 
opererende ERIKS-groep, met ruim 8.000 
medewerkers verdeeld over 450 vestigingen in 
27 landen op 4 continenten en realiseert een 
omzet van ruim 1,7 miljard euro.

Laat de materiaalselectie aan de specialist over
Voor elke toepassing in de foodsector waarvoor u een kunststof 

nodig heeft, doen wij u aan de hand van een aantal criteria een 

voorstel voor het juiste materiaal. ERIKS vraagt u naar de bedrijfs-

omstandigheden waarin het kunststof product haar werk moet 

doen en komt vervolgens met een passend voorstel. Dit bespaart 

u veel werk en risico, waardoor u zich op uw core business kunt 

concentreren.

Waarom aparte productlijn voor de 
voedingsmiddelenindustrie?
Al decennia worden er kunststoffen toegepast in de voedings-

middelenindustrie. Kunststoffen hebben diverse voordelen 

zoals gewichtsbesparing en goede mechanische en chemische 

eigenschappen.

De eisen die in het verleden aan deze kunststoffen werden ge-

steld, konden echter sterk afwijken in de verschillende landen. 

Om uniformiteit in de wetgeving van Europese lidstaten te rea-

liseren, heeft de Europese Commissie besloten dat er één wet 

diende te komen die voor alle lidstaten geldt. Dit heeft er in 2004 

toe geleid dat men begon met het opstellen van wetgeving: de EC 

1935/2004 met daarin de eisen waaraan materialen dienen te 

voldoen wanneer zij in direct contact komen met voedsel.
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EC 1935/2004
In deze wet is vastgelegd dat de uitwisseling van stoffen (contami-

natie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen 

binnen bepaalde grenswaardes dienen te blijven om besmetting 

en smaakaantasting te voorkomen. Deze wet is een raamwerk 

waaronder de verdere eisen zijn gedefi nieerd. Zo zijn niet al-

leen de materiaaleisen (EC 10/2011) maar ook de aanvullende 

kwaliteitseisen, Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006) 

vastgelegd.

De EC 1935/2004 is op 1 april 2009 van kracht geworden en de 

naleving hiervan wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA).

EC 10/2011
Dit onderdeel van de wetgeving, ook wel Plastic Information 

Measure (PIM) genoemd, heeft op 1 mei 2011 de oude wetgeving 

(EC 2002/72) vervangen en is direct van kracht geworden. In 

deze wet zijn de eisen aan de kunststoffen vastgelegd. Hieronder 

vallen onder andere de testmethodes en de lijst van goedgekeurde 

basismaterialen en andere aanvullend eisen.

In de testmethodes is vastgelegd, op basis van het type voedsel 

waarmee een kunststof in aanraking komt, met welk simulant de 

migratiewaarde bepaald dient te worden.

Simulant Type voedsel 

A 10% ethanol waterig voedsel of niet alcoholische 
dranken

B 3% azijnzuur levensmiddelen met een pH van 
minder dan 4,5

C 20% ethanol alcoholhoudende levensmiddelen 
met een alcoholgehalte tot 20 %

D1 50% ethanol
alcoholhoudende levensmiddelen 
meer dan 20 % en 
voor olie-in-wateremulsies

D2 Plantaardige olie levensmiddelen met vrije vetten
aan het oppervlak 

E MPPO (Tenax) Droog voedsel 

Naast het type voedsel is ook de contactduur en de gebruikstem-

peratuur van belang. Op basis van deze gegevens is er van iedere 

kunststof bepaald welke stoffen er mogelijk vrijkomen (migreren). 

Wanneer deze waarde binnen de wettelijke norm blijft, mag de 

kunststof gebruikt worden in direct contact met voedsel.

Al deze informatie staat vermeld op de Declaration of Compliance. 

Hierop staan het type materiaal, batchnummer, migratiewaardes 

en testomstandigheden vermeld. Op de materialen zelf dienen het 

batchnummer, materiaalnaam en diverse logo’s te staan.

Een andere eis is de volledige traceerbaarheid van de gebruikte 

materialen tijdens het hele productieproces. Om hieraan te kun-

nen voldoen, moeten ook de productienummers van de materia-

len worden vastgelegd.
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Good Manufacturing Practice (EC 2023/2006) 
Om er ook van verzekerd te zijn dat er tijdens de verdere ver- en 

bewerking van het materiaal geen schadelijke handelingen aan 

het materiaal plaatsvinden, zijn er aanvullende eisen vastgelegd. 

Het GMP kwaliteitsborgingsysteem voor de productie komt voort 

uit de farmaceutische industrie. Hiermee wordt onder andere  

ook de volledige traceerbaarheid van bewerkte onderdelen ge-

garandeerd. De GMP-richtlijnen komen boven op de bestaande 

kwaliteitsborging.

Tevens zullen tijdens het productieproces de volgende punten 

gegarandeerd dienen te worden:

 � volledige traceerbaarheid van het materiaal tijdens de productie

 � schone werkplekken, geen mogelijkheid tot contaminatie door 

andere materialen

 � gebruik van goedgekeurde smeermiddelen

 � gebruik van goedgekeurde verpakkingsmaterialen 

ERIKS heeft zijn productie zelfs zo aangepast dat deze door Lloyds 

gecertificeerd is conform ISO22000. 

Specialisme en engineering
De toepassing van kunststoffen neemt de laatste jaren een enor-

me vlucht. Maar wanneer zijn kunststoffen nu wel, en wanneer 

niet toepasbaar? En welke kunststof is voor uw specifieke proces 

het meest geschikt? ERIKS helpt u bij het oplossen van al deze 

vraagstukken.

Of het nu gaat om kunststoffen die in bulk worden toegepast, en 

waar u met inachtneming van de juiste prijs/kwaliteitverhouding tot 

een keuze moet komen, of dat het gaat om technisch zeer hoog-

waardige toepassingen waarbij de juiste keuze essentieel is voor 

de continuïteit van het proces: u kunt profiteren van onze jaren-

lange ervaring die wij met kunststoffen hebben. Onze Application 

en Sales Engineers adviseren en ondersteunen klanten vanaf de 

productontwikkeling tot en met assemblage van het eindproduct.

Engineering met behulp van Solid Works of andere designpro-

gramma’s behoort tot de mogelijkheden. Ook Rapid Prototyping 

tijdens de productontwikkelingsfase behoort tot één van de onder-

steunende activiteiten; hiervoor heeft ERIKS een eigen 3D printer. 

Co-engineering en advisering behoren tot de kernactiviteiten van 

Kunststoffen en Rubbertechniek van ERIKS. Het betreft advies 

verlening over de juiste materiaalkeuze, sterkte, temperatuur, che-

mische bestendigheid en andere criteria.
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ERIFOOD® leveringsprogramma
Omdat kunststoffen in de voedingsmiddelenindustrie zeer omvangrijk worden toegepast, heeft ERIKS een breed gamma 

aan EC 1935/2004 goedgekeurde materialen. In het onderstaande overzicht van het leveringsprogramma is tevens het FDA 

nummer vermeld.

Materiaal ISO Code Type vulling Mogelijke kleur FDA-nummer

Epramid® 6X FG PA6 ongevuld naturel 21 CFR 177.1500

Epramid® 6X FG DT PA6 detecteerbaar blauw 21 CFR 177.1500

Epramid® 6G FG PA6 ongevuld naturel, blauw 21 CFR 177.1500

Epramid® 66 FG PA66 ongevuld naturel 21 CFR 177.1500

Epratal® C FG POM ongevuld naturel, zwart, blauw 21 CFR 177.2470

Epratal® C FG DT POM detecteerbaar blauw, grijs 21 CFR 177.2470

Epratal® H FG POM ongevuld naturel 21 CFR 177.2480

Epranite® FG PETP ongevuld naturel 21 CFR 177.1630

Epranite® BG FG PETP zelfsmerend lichtgrijs 21 CFR 177.1630

Epratone® PEEK FG PEEK ongevuld naturel, zwart 21 CFR 177.2415

Epratone® PEEK FG DT PEEK detecteerbaar naturel, blauw 21 CFR 177.2415

Epratone® PEEK TF FG DT PEEK detecteerbaar en zelfsmerend blauw 21 CFR 177.2415

Eriflon® PTFE FG PTFE ongevuld naturel 21 CFR 177.1550

Eriflon® PVDF FG PVDF ongevuld naturel 21 CFR 177.2510

Multilene® PE FG HDPE ongevuld naturel, zwart, blauw 21 CFR 177.1520

Multilene® PE-D FG HMWPE ongevuld naturel, blauw, groen, roodbruin 21 CFR 177.1520

Multilene® PE-M FG UHMWPE ongevuld naturel, zwart, blauw, groen 21 CFR 177.1520

Multilene® PE-M FG DT UHMWPE detecteerbaar blauw, grijs 21 CFR 177.1520

Multilene® PE-M FG AS UHMWPE antistatisch zwart 21 CFR 177.1520

Multilene® PP FG PP ongevuld naturel, grijs 21 CFR 177.1520

Epradur® FG PVC ongevuld wit, lichtgrijs, donkergrijs 21 CFR 177.1010

Rhinohyde® FG ST PUR slijtvastheid blauw 21 CFR 177.1680

Rhinohyde® FG HG PUR slijtvastheid en zelfsmerend geel 21 CFR 177.1680

Voor meest actuele overzicht materialen zie www.eriks.nl/kunststoffen

Opmerkingen 

 � Niet alle kleuren zijn uit voorraad leverbaar. Sommige kleuren hebben een minimale bestelhoeveelheid.

 � Multilene PE FG zwart en Multilene PE M FG zwart hebben door gebruikte kleurstof geen FDA goedkeur.  

Deze materialen voldoen wel aan de EC 1935/2004 eisen.
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Transparante kunststoffen
Doorzichtige materialen met breed 
toepassingsgebied. Acrylaat (PMMA) 
uitstekend warm te vervormen 
en te polijsten, Polycarbonaat 
(PC) zeer slagvast met vele 
veiligheidstoepassingen.  

Productoverzicht Industriële kunststoffen

Industriële kunststoffen
In de industrie zeer bekende algemeen 
toegepaste kunststoffen. Een aantal 
zeer chemisch bestendig, slijtvast 
en gemakkelijk te bewerken. Enkele 
materialen zijn tevens uitstekend te
lijmen of te lassen.

• Multilene® PE
• Multilene® PP
• Epradur®

• Epradur® Schuim
• Rocklight®

• Epraform® PS
• Epratex® HPL

• holprofiel platen
• volkern platen
• graveer platen
• prisma platen

• Epragrate® roosters/profielen

• Erlan® PUR

• Epramid®

• Epratal®

 

• Epranite®

• Epratone® PEEK
• Epratone® PEI
• Epratone® PSU
• Epratone® PPSU
• Epratone® PPS

• Eriflon® PTFE
• Eriflon® PCTFE
• Eriflon® PVDF

• Epraform® PMMA
• Epraform® PC
• Epraform® PETG

Engineering kunststoffen
Traditionele kunststoffen met grote 
verscheidenheid in specifieke 
eigenschappen. Polyamiden (PA) met 
zeer hoge slagvastheid, Polyacetaal 
(POM) met uitstekende maatvastheid. 
Ieder materiaal met zijn eigen 
specifieke sterkte.

High-performance kunststoffen
Zeer hoog temperatuurbereik tot
310 °C met uitstekende mechanische
en chemische eigenschappen. 

Fluorkunststoffen
Goede chemische bestendigheid 
en aanhechteigenschappen, 
lage wrijvingscoëfficiënt en hoog 
temperatuurbereik.

Reclame-, display- en 
ouwkunststoffen
Uitstekend te verlijmen en te 
bedrukken of te graveren. In diverse 
kleuren leverbaar.

Vezelversterkte kunststoffen
Composietmaterialen opgebouwd uit 
hars met bijvoorbeeld katoenweefsel, 
papier of glas. Bestand tegen hoge 
vlaktedrukken. Voor de chemische 
bestendigheid zijn er diverse harsen
beschikbaar.

Glasvezel versterkte constructie 
kunststoffen 
Glasvezelversterkte (GVK) looproosters 
en profielen. GVK is opgebouwd uit 
glasvezels en hars, roosters worden 
in een mal gegoten en zijn op maat 
leverbaar. Diverse profielen zoals IPE-, 
T- en hoekprofielen zijn standaard.

Rhino Hyde® 
Polyurethaan speciaal ontwikkeld als 
zeer slijtvaste bekledingsplaat voor 
stortgoed- en overslagwereld. Door 
de strekmetalen rug uitstekend te 
monteren in silo’s, trechters en
glijgoten. Diverse kwaliteiten leverbaar.

• Rhino Hyde®

Slijtvaste elastomeren kunststoffen
Flexibel Polyurethaan met zeer 
hoge slijtvastheid en uitstekende 
scheursterkte. Wordt in diverse 
hardheden geproduceerd als 
halffabricaat, maar is ook als in mal 
gegoten eindproduct leverbaar.

• Epratex® PF CP201
• Epratex® PF CC201

• Epratex® BG
• Epratex® GVK
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Draaien
Het draaien van kunststof 
onderdelen gebeurt ondermeer 
op CNC-gestuurde machines met 
aangedreven gereedschappen 
en op draaiautomaten, met 
stangenmagazijn voor automatische 
materiaal aanvoer, die zeer geschikt 
zijn voor grote series.

Zagen
Het op maat zagen van kunststof 
platen gebeurt op elke vestiging 
met behulp van moderne, CNC-
gestuurde zaagbanken. Graag zagen 
wij de materialen direct voor u op 
maat.

Frezen
ERIKS beschikt over diverse 
freesbanken waaronder de meest 
geavanceerde 3- en 4-assige 
bewerkingscentra met aangedreven 
gereedschap, en 5-assige 
plaatfrezen met een bereik van 4,2 
x 2 meter. De banken zijn geschikt 
voor zowel kleine als grote series.

Koud zetten
Het koud zetten van kunststoffen 
voor bijvoorbeeld afschermkappen 
wordt uitgevoerd met behulp van 
een CNC gestuurde kantbank. 
Mogelijk tot op een lengte van 3 
meter.

Buigen
Het buigen gebeurt met behulp 
van precisiebuigbanken waarbij het 
kunststof materiaal op de buignaad 
door middel van een gloeidraad 
warm wordt gemaakt. Mogelijk tot 
lengtes van 3 meter.

Warm vervormen
Warm vervormen vindt plaats 
door het kunststof materiaal 
onder nauwkeurig gestuurde en 
gecontroleerde omstandigheden in 
een heteluchtoven te verwarmen 
zodat het plastische kunststof de 
vorm van de onderliggende mal 
aanneemt.

Lassen
Diverse kunststof onderdelen kunnen 
door middel van draadlassen, 
spiegel- of extrusielasmethoden met 
elkaar worden verbonden.

Lijmen
Voor het verlijmen van kunststof 
onderdelen is een geconditioneerde 
werkplaats ingericht waar de 
werkzaamheden door specialisten 
worden uitgevoerd.

Matrijs gebonden producten
Zowel voor grote als kleinere series. 
Geproduceerd volgens onder andere 
de volgende productiemethoden; 
spuitgieten, 2K-samenstellingen, 
rotatiegieten, vacuüm vormen en 
blow molding.

Polijsten
Machinaal polijsten doet ERIKS 
met een freeskop voorzien van 
diamantsnijplaten voor het verkrijgen 
van een perfect optisch resultaat. 
Ook heeft ERIKS de mogelijkheid om 
kunststoffen te vlampolijsten. Dit is 
het smelten van een kleine plastic 
toplaag met een gasbrander. Door dit 
een paar keer te herhalen verdwijnen 
de bewerkingssporen.

Bewerkingsmogelijkheden
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www.eriks.nl

Alkmaar

1812 RM Alkmaar 
T (072) 514 17 17
F (072) 514 16 25
E esc.alkmaar@eriks.nl

Almelo
Plesmanweg 12
7602 PE Almelo
T (0546) 87 30 70 
F (0546) 87 32 68 
E almelo@eriks.nl

Amsterdam
Dynamostraat 46
1014 BK Amsterdam-Westpoort
T (020) 448 96 10 
F (020) 613 77 65 
E amsterdam@eriks.nl

Arnhem
Pieter Calandweg 46
6827 BK Arnhem 
T (026) 362 92 44
F (026) 361 00 63
E arnhem@eriks.nl

Bergen op Zoom 
Van Konijnenburgweg 44 b
4612 PL Bergen op Zoom 
T (0164) 27 55 44
F (0164) 27 55 49
E bergenopzoom@eriks.nl

Delfzijl 
Deltaweg 30
9936 HK Farmsum
T (0596) 63 38 20
F (0596) 63 38 29
E delfzijl@eriks.nl

Den Haag / Marofra 
Neckar 2 
2491 BD Den Haag 
T (070) 381 84 84
F (070) 381 84 36
E denhaag@eriks.nl

Ede
Galvanistraat 34
6716 AE Ede
T (0318) 43 96 14
F (0318) 64 01 04
E ede@eriks.nl

Eerbeek
Loubergweg 19
6961 EJ Eerbeek
T (0313) 67 95 00
F (0313) 65 47 68
E eerbeek@eriks.nl

Eindhoven
De Witbogt 22 a
5652 AG Eindhoven
T (040) 291 19 00
F (040) 291 19 09
E eindhoven@eriks.nl

Emmen
Willem Schoutenstraat 11 b
7825 VV Emmen
T (0591) 66 80 00
F (0591) 66 80 06
E emmen@eriks.nl

Hengelo
Hassinkweg 16 
7556 BV Hengelo
T (074) 291 57 57
F (074) 291 59 39
E hengelo@eriks.nl

Hoorn
De Factorij 35 d
1689 AK Zwaag
T (0229) 21 28 82
F (0229) 21 93 74
E hoorn@eriks.nl

Gouda
Marconistraat 117
2809 PG Gouda
T (0182) 33 11 60
F (0182) 37 82 02
E gouda@eriks.nl

Groningen
Rouaanstraat 8
9723 CD Groningen
T (050) 368 49 99
F (050) 368 49 98
E groningen@eriks.nl

Leeuwarden
James Wattstraat 19 
8912 AS Leeuwarden
T (058) 215 05 87
F (058) 215 85 16
E leeuwarden@eriks.nl

Maastricht
Amerikalaan 28
6199 AE Maastricht-Airport
T (043) 604 91 80
F (043) 363 87 28
E maastricht@eriks.nl

Rijnmond
Shannonweg 33, Haven 5079
3197 LG Rotterdam-Botlek
T (010) 231 34 00
F (010) 296 96 18
E rijnmond@eriks.nl

Rotterdam
Caïrostraat 80
3047 BC Rotterdam
T (010) 245 50 55
F (010) 262 00 38
E rotterdam@eriks.nl

Roermond
Ada Byronweg 11
6045 GM Roermond
T (0475) 37 22 70
F (0475) 37 23 05
E roermond@eriks.nl

Tilburg
Ellen Pankhurststraat 9
5032 MD Tilburg
T (013) 571 45 61
F (013) 570 06 42
E tilburg@eriks.nl

Zwolle
Ampèrestraat 27
8013 PT Zwolle
T (038) 467 29 20
F (038) 467 29 29
E zwolle@eriks.nl

ERIKS 
Servicecenters

Alkmaar
Toermalijnstraat 5
1812 RL Alkmaar
T (072) 514 18 33
F (072) 515 56 45
E kunststoffen@eriks.nl

Almelo
Aadijk 31
7602 PP Almelo
T (0546) 82 41 51
F (0546) 82 51 61
E kunststoffen.almelo@eriks.nl

Ede
Galvanistraat 34
6716 AE Ede
T (0318) 63 90 00
F (0318) 64 01 04
E kunststoffen.ede@eriks.nl

Gouda
Marconistraat 117
2809 PG Gouda
T (0182) 37 81 00
F (0182) 37 82 02
E kunststoffen.gouda@eriks.nl

Nuenen
Collse Hoefdijk 29-31
5674 VL Nuenen
T (040) 206 44 30
F (040) 255 82 99
E kunststoffen.nuenen@eriks.nl

ERIKS vestigingen

ERIKS bv  I  Postbus 280  I  1800 BK Alkmaar  I  T (072) 514 18 33  I  F (072) 515 56 45  I  E kunststoffen@eriks.nl  I  www.eriks.nl
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