
Hygienic USIT®

Hygienic USIT® från Freudenberg är speciellt utvecklad för kraven inom 
processindustrin och sätter helt nya standarder för renhet. Mellanläggs-
brickan med elastomervulst tätar tillförlitligt, heltäckande och statiskt.

Elastomervulsten finns i tre olika EPDM-varianter. Alla tre är lämpliga för 
områden med produktkontakt inom livsmedels- och läkemedelsbran-
schen. 
Svart EPDM 291 är ett klassiskt material inom processindustrin.
Inom läkemedelsindustrin används oftast vitt EPDM 253815. 
För användning i fetthaltiga medier, aggressiva medier eller mycket höga 
temperaturer kan vi även erbjuda det flourerade materialet Fluoroprene® 
XP 45.

Teknisk information

För hygienisk tätning i och på produktutrymmen

Många anläggnings- och maskintillverkare inom livsmedels- och läke-
medelsindustrin använder fortfarande vanliga metallbrickor till skruvför-
banden i eller på produktutrymmet. 
Dessa överensstämmer inte med EHEDG. Det finns risk att produktrester 
fastnar under skruvhuvudet.
Den specialutvecklade Hygienic USIT® förhindrar tillförlitligt att mikrofil-
mer och korrosion bildas.
Den tätar säkert och består endast av tillåtna och testade material.

Material Färg Överensstämmelse/godkännanden Temperaturområde Övriga

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

-40 °C till +150 °C. - ADI-fritt

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

-40 °C till +150 °C. - ADI-fritt

75 FLUOROPRENE ® 
XP 45

blå - FDA 21 CFR 177.2600
- EU (VO) 1935/2004 och 2023/2006

-15 °C till +200°C. - ADI-fritt



Hygienic USIT®

Teknisk information

Skruvförband i Hygienic DESIGN

Hygienic USIT® är en vidareutveckling av den vanliga standard-Usit-
ringen. Den garanterar en tillförlitlig, hygienisk tätning av skruvhuvudet. 
Dessutom underlättar den vid olika typer av rengöring, som CIP- (Cleaning 
in Place), WIP- (Washing in Place) eller SIP- (Sterilization in Place), utan att 
anläggningen behöver demonteras. 
Tack vare ett samarbete med företaget NovoNox kan Usit-ringar med 
hygieniska skruvar och hattmuttrar tas fram. De här speciella skruvhu-
vudena har utvecklats enligt DIN EN 1665 för områden med produktkon-
takt eller aseptiska isolatorer. Denna kombination förhindrar att mediet 
kommer in under skruvhuvudet. 
På så sätt utesluts risken för tillväxt av mikrober och bildande av mikro-
filmer.

Genom en speciell tillverkningsprocess nårNOVOnox hygienic en ytgrovhet 
på upp till Ra 0,8 μm. Därigenom kan fördjupningar och vassa grader på 
flänsen uteslutas.

Skruvarna och hattmuttrarna med fläns är högglanspolerade. För att 
de även ska kunna skruvas fast enligt Hygienic DESIGN, har NovoNox 
utvecklat nyckelhylsor med tillhörande skyddsinsatser som inte kan skada 
skruvarna när de dras åt. 

För skruvförband utanför produktutrymmet passar standard-sexkantskru-
var med fläns enligt DIN EN 1665.  
Dessa uppfyller dock inte Hygienic DESIGN-kraven på optimal rengörings-
möjlighet.  
Därför är de inte lämpliga för områden som kommer i kontakt med 
produkten

Föreningen finns i måtten M4, M5, M6, M8, M10, M12 och M16. Dessutom 
finns M3-skruvar och hattmuttrar som är kompatibla med M4-Usit-ringen.

Fördelar för kunden

- Kavitetsfri lösning

- Förhindrar mikrotillväxt

- Ersätter oflexibla svetslösningar

- Godkända för livsmedels- och läkemedelsindstrin

- Inga verktygskostnader för standardartiklar

- Rengöring med CIP-, SIP-, WIP-, COP-, OPC- och WOP-metod

Hattmutter med fläns
Material: 1.4404
Högglanspolerade upp till Ra < 0,8 μm

Freudenberg mellanläggsbricka
Material: elastomer av 70 EPDM 291,
70 EPDM 253815 eller
75 Fluoroprene® XP 45
Bricka av 1.4404

Sexkantskruv med fläns
Material: 1.4404
Högglanspolerade upp till Ra < 0,8 μm


