
Hygienic USIT®

Technische informatie

Voor hygiënische afdichting in en rondom de productruimte

Grondstof Kleur Conformiteit/goedkeuringen Temperatuurbereik Overige

70 EPDM 291 zwart - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006
- USP Ch. 87 en Ch. 88 – Class VI – 121 °C
- NSF 51

-40°C tot +150 °C. - ADI-vrij

70 EPDM 253815 Wit - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006
- USP Ch. 87 en Ch. 88 – Class VI – 121 °C

-40°C tot +150 °C. - ADI-vrij

75 FLUOROPRENE ® 
XP 45

zwart - FDA 21 CFR 177.2600
- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006

-15°C tot +200°C. - ADI-vrij

De Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring verlegt door een uiterst betrouwbare afdichting met een hygiënisch design de schoonheidsgrenzen 
in de procesindustrie. Talrijke fabrikanten van machines en installaties voor de levensmiddelen- of farmaceutische industrie gebruiken voor 
schroefverbinding in of aan de productruimte vaak standaard onderlegringen of O-ringen. Deze voldoen echter niet aan de EHEDG-eisen omdat 
zich biologische lagen zoals bacteriekolonies en corrosie onder de schroefkop kunnen vormen, waardoor geen hygiënisch optimaal design kan 
worden gegarandeerd.

De metalen onderlegring met vast verbonden afdichtring van 70 EPDM 291 (zwart) en 70 EPDM 253815 (wit) maakt een veilige en spelingsvrije 
afdichting mogelijk. Voor toepassingen met bijzondere agressieve CIP-/SIP-reinigings- en hoge stoomsterilisatietemperaturen alsmede  
vethoudende procesmiddelen is de Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring van de gefluoreerde premiumcompound Fluoroprene® XP 45 
geschikt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor een nog hoger temperatuurbereik en is bestand tegen polaire en niet-polaire middelen en 
aromastoffen.

Goedkeuringen zoals FDA, EU1935/2004 en USP Class VI (121 °C) alsmede de EHEDG-certificering bevestigen dat de Hygienic USIT® ring de 
beste keuze is voor hygiënisch veeleisende toepassingen in de levensmiddelen- en drankensector alsmede in de farmaceutische industrie.

Alleen bij gebruik met speciaal afgestemde zeskantschroef K1492 of dopmoer K1493 is het EHEDG-certificaat geldig.
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Schroefverbinding volgens Hygienic DESIGN

Bovendien zijn schroeven en dopmoeren met kraag hoogglansgepolijst. 
Om deze consequent volgens Hygienic DESIGN vast te schroeven, heeft 
NovoNox steekneuzen en bijbehorende beschermende inzetten ontwik-
keld, waardoor de schroeven bij het vastdraaien niet worden beschadigd.

Voor schroefverbindingen buiten de productruimte zijn standaards 
zeskantschroeven met flens volgens DIN EN 1665 geschikt. Deze voldoen 
echter niet aan de Hygienic DESIGN eisen voor optimale reinigbaarheid, en 
dus dus niet geschikt voor plaatsen met productaanraking

Warden voor de klant

- Oplossing zonder dode ruimte

- Voorkomen van de vorming van ziektekiemen

- Vervangt niet-flexibele lasoplossingen

- Goedgekeurd voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie

- Geen gereedschapskosten voor standaardartikelen

- Reiniging bij CIP-, SIP-, WIP-, COP- en WOP-procedures

Materiaal: 1.4404
Hoogglansgepolijst met een Ra van ca. < 
0,8 μm

Freudenberg onderlegschijf

Zeskantschroef met kraag
Materiaal: 1.4404
Hoogglansgepolijst met een Ra van ca. 
< 0,8 μm

De Hygienic USIT® is een verdere ontwikkeling van de traditionele  
standaard Usitring. Hij garandeert op betrouwbare wijze de hygiënische 
afdichting van een schroefkop. Bovendien is een probleemloze reiniging 
met de CIP- (Cleaning in Place), WIP- (Washing in Place) of SIP-  
(Sterilization in Place) methode mogelijk zonder de installatie te moeten 
demonteren. 
Deze speciale schroefkoppen werden in navolging van DIN EN 1665 voor 
plaatsen met productcontact of aseptische isolatoren ontwikkeld. Deze 
combinatie voorkomt dat het medium onder de schroefkop kan komen. 
Daardoor is het risico op kiemvorming en microfilmvorming uitgesloten.

Door een speciale productiemethode bereikt NOVOnox hygienic een  
ruwdiepte Ra < 0,8 μm. Daardoor kunnen inkepingen en bramen met 
scherpe randen aan de kraag worden uitgesloten.

Het verbindingsmateriaal is in de maten M4, M5, M6, M8, M10, M12 en 
M16 verkrijgbaar.

Dopmoer met kraag

Materiaal: elastomeer van 70 EPDM 291, 
70 EPDM 253815, 75 Fluoroprene® XP 45 
Schijf van 1.4404


