
Hygienic USIT®

Teknik bilgi

Üretim alanında ve etrafında hijyenik sızdırmazlık için

Malzeme Renk Uyumluluk/Onaylar Sıcaklık alanı Diğer

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

-40 °C - +150 °C. - ADI‘siz

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

-40 °C - +150 °C. - ADI‘siz

75 FLUOROPRENE ® 
XP 45

mavi - FDA 21 CFR 177.2600
- EU (VO) 1935/2004 ve 2023/2006

-15 °C - +200°C. - ADI‘siz

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela son derece güvenilir ve hijyen uyumlu bir tasarıma sahip olan conta ile proses endüstrisine yeni 
bir saflık standardı getirmektedir. Gıda maddeleri veya ilaç endüstrisine yönelik makine ve tesis üretimi alanında faaliyet gösteren pek çok  
üretici ürün odasındaki vidalı bağlantılar için sık sık standart rondelalar veya O-halkaları kullanmaktadır. Ancak bunlar cıvata kafası altında 
bakteri kolonileri veya korozyon şeklinde oluşumlar veya biyolojik katmanlar oluşabildiğinden ve bu nedenle de hijyen açısından optimize 
edilmiş bir tasarım sağlanamadığından EHEDG uyumlu değildir.

Metal rondela kendisine sabit olarak bağlanmış, 70 EPDM 291 (siyah) ve 70 EPDM 253815 (beyaz) sızdırmazlık halkası güvenli ve ölü alansız 
bir izolasyon sağlamaktadır. Son derece aşındırıcı CIP /SIP temizlik ve yüksek buharlı sterilizasyon sıcaklıkları içeren uygulamalar ile yağ içeren 
proses maddeleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela üretilmiş olduğu florürlü üstün nitelikli karışım Fluoroprene® XP 45 ile son 
derece uygundur. Bu hammadde çok daha yüksek bir sıcaklık kullanım aralığına sahiptir ve aroma maddeleri ve polar özelliği olan ve olmayan 
maddelere karşı dayanıklıdır.

FDA, EU1935/2004 ve USP Class VI (121 °C) gibi onaylar ve EHEDG sertifikası Hygienic USIT® rondelanın hijyen açısından hassas gıda  
maddeleri ve içecek ürünleri ile ilaç endüstrisindeki uygulamalar konusundaki uygunluğunu teyit etmektedir.

Sadece özel olarak uyarlanmış altıgen cıvata K1492 veya başlıklı somun K1493 ile birlikte kullanıldığında EHEDG sertifikasının geçerliliği söz 
konusudur.



Hygienic USIT®

Teknik bilgi

Hygienic DESIGN ’dan sonra cıvatalama

Ayrıca cıvatalar ve bilezikli somun başlıkları yüksek parlak polisajlı. Bunları 
tutarlı biçimde Hygienic DESIGN sonrası vidalamak için, NovoNox lokma 
anahtarları ve bunlara dahil olan koruyucu başlıkları geliştirdi. Sıkarken 
bunlar cıvatalara zarar vermiyor.

Üretim alanın dışında kalan cıvata düzenleri için DIN EN 1665 uyumlu 
flanşlı standart altıgen cıvatalar uygundur. 
Ancak bunlar Hygienic DESIGN talepleri doğrultusunda optimal temizliğe 
uygun değildir. 
Dolayısıyla ürünlere temas edilen alan için uygun değildir.

Müşteri için değerler

- Ölü alan bırakmayan çözüm

- Filizlenmenin engellenmesi

- Esnek olmayan kaynak çözümlerinin yerini alır

- Gıda ürünleri ve eczacılık sanayi için onaylı

- Standart ürünler için takım masrafları yoktur

- CIP-, SIP-, WIP-, COP-, ve WOP- yöntemiyle temizleme

Malzeme: A4-70 kalitesinde 1.4404 
Ra < 0,8 μm değerine kadar yüksek 
parlak polisajlı

Freudenberg Rondela

Bilezikli altıgen cıvata
Malzeme: A4-70 kalitesinde 1.4404 
Ra < 0,8 μm değerine kadar yüksek 
parlak polisajlı

Hygienic USIT® bilinen Standary-Usitring’in geliştirilmiş versiyonudur. 
Vida başının hijyenik yalıtımını güvenli olarak yerine getirir. Ek olarak CIP 
(yerinde temizlik), WIP (yerinde yıkama) veya SIP (yerinde sterilizasyon) 
işlemlerinin sistemin sökülmesini gerektirmeden sorunsuz bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlar. 
Bu özel cıvata başları DIN EN 1665 referans alınarak ürüne temas eden 
alanlar veya aseptik izolatörler için geliştirilmiştir. Bu kombinasyon  
malzemenin cıvata başının altına ulaşmasını önler. 
Böylece mikropların ve ince tabakaların oluşması riski ortadan kaldırılmış 
olur.

NOVOnox hygienic özel üretim süreciyle Ra < 0,8 μm değerinde bir 
pürüzlülük derinliğine ulaşmaktadır. Dolayısıyla girintiler ve keskin kenarlı 
çapakların bilezikte meydana gelmesi engellenmiş olur.

Bileşik M4, M5, M6, M8, M10, M12 ve M16 ölçülerinde mevcuttur. 

Bilezikli başlıklı somun

Malzeme: Elastomer 70 EPDM 291, 
70 EPDM 253815, 75 Fluoroprene® XP 45
Rondela 1.4404


