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 Saniflex sanitära anslutningar med gjutna 
kopplingar för Silikonslang formsprutas, och finns 
i storlekar från mini TC upp till 1 ½” TC. 
 Gjutna kopplingar ger en slät övergång utan 
några kanter eller fickor, vilket förenklar vid 
rengöring och ett säkrare alternativ. De kostar 
mindre än silikonslangens motsvarighet, vilket 
gör dem till ett attraktivt alternativ för aseptisk 
transport, steril bearbetning och andra kritiska 
applikationer inom farmaceutisk, bioteknisk, 
medicinsk, mat, dryck och mejeriapplikationer. 
  Enheterna minskar installationstiden, förbättrar 
renheten och behåller de många fördelarna med silikon. Fullt BPOG-standardiserat 
testprotokoll har utförts på silikonslang och gjutna detaljer. 

● Formsprutad av USP Class VI Silikon material.
● Slät insida för utmärkt flöde och prestanda
● Ger en sanitär anslutning för termoplastiska slangar
● Utmärkt komponent även för engångsbrukstillämpningar
● Ingen produktkontakt med metalliska material
● Minskar monteringstider för slutanvändare (klar att installeras)
● Finns från mini TC och upp till 1 ½” TC
● Lätt att sterilisera (CIP-, SIP- och autoklav-processer) / rengöra
● Silikonanslutningarna gjuts direkt på våra silikonslangar, APST, APHP
(högt tryck), APLT (låg temperatur) och APSH (vävarmerad slang)
● Dokumenterad kvalitetskontroll med spårbarhet på förpackning
● ”Animal free”
● Tillverkas i de längder som önskas, dvs. mot order
● Dokumenterad kvalitetskontroll med spårbarhet på förpackning

Finns is TC storlekar: från .188" I.D. x .375" Y.D. (4.78mm I.D. x 9.53mm Y.D.) 
till 1" I.D. x 1.405" Y.D. (25.40mm I.D. x 35.69mm Y.D.) 

Mini-TC storlekar: från .125” I.D. x .250” Y.D. (3.18mm I.D. x 6.35mm Y.D.).
till .500” I.D. x .875” O.D. (12.70mm I.D. x 22.23mm O.D.) 

 
Lätt TC-klämma i glasfiberarmerad nylon. Begränsat åtdragningsmoment 
skyddar plastflänsar på kapselfilter, slang och rör. 
Storlekar: 1/2" till 8" (12,7 mm till 233,5mm) 

Så kontakta oss på Saniflex för en diskussion, om hur vi kan lösa era 
processapplikationer. Kontakta oss på telefon +46-(0)8-400 260 60 eller 
+46-(040)-13 15 15, eller skicka en förfrågan till saniflex@saniflex.se
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