Saniflex APLT

Oarmerad platinahärdad silikonslang för låga temperaturer
APLT, Ultra Låg Temperatur Silikonslang är en unik fullflödes
produkt avsedd för applikationer där slangmaterialet utsätts för
extremt låga temperaturer. APLT slangen förblir flexibel och är
krossbeständig vid -112 °C.
Ingen sprickbildning eller förlust av integritet. Det är den första
slangen i sitt slag och det optimala valet för applikationer relaterade
till bulklagring och transport.
APLT, Ultra Låg Temperatur slangen har genomgått omfattande
fysisk, kemisk och biologisk testning och uppfyller USP klass VI,
FDA CFR 177.2600, ISO 10993 och EP 3.1.9 standarder.
Fullständigt BPOG-standardiserat extraherbart testprotokoll är klart
inom kort.

Fördelar
• Förblir flexibel och hållbar vid temperaturer så låga som -112 °C
• Tillåter optimalt utnyttjande av frysen, eftersom det inte behövs något skydd för slangen
• Motstår kompressionsuppsättning och sprickbildning vid låga temperaturer
• Konstruerad för enkel användning
• Steriliserbar genom autoklav eller gammastrålning
• Certifierad och fri från animaliska ingredienser
• Allmänt temperaturområde: -112°C till +175°C
• All montering och slutförpackning utförs i ISO Class 7 renrum
• Partikelprovning per USP 788 utförs kvartalsvis
• Finns som gjutna detaljer, BioClosure® med slang, eller som en del
av ”single-Use” med t.ex. påse eller behållare etc.
• Dokumenterad spårbarhet med identifiering på påsar
• Dokumenterad kvalitetskontroll enligt ISO 9001: 2015
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Saniflex APLT / Artikelnummer och dimensioner
Artikelnr

Beskrivning

100614

Nominell I.D.

Vägg

Standard
Längd

Y.D.

(in.)

(mm)

(in.)

(mm)

(in.)

(mm)

(meter)

APLT-0125-0250

.125

3,18

.063

1,59

.250

6,35

15,24

100616

APLT-0250-0375

.250

6,35

.063

1,59

.375

9,52

15,24

100618

APLT-0250-0500

.250

6,35

.125

3,18

.500

12,70

15,24

100620

APHP-0375-0625

.375

9,52

.125

3,18

.625

15,88

15,24

100622

APHP-0500-0750

.500

12,70

.125

3,18

.750

19,05

15,24

• Angivna mått i mm är avrundade till en decimal. Exakta mått i tum.
• Säljs i standard längd på 15,24 meter (50 ft).
• Slangarna är packade i dubbla förseglade påsar.
• OBS! Uppgifterna som anges i detta dokument är endast avsedda som en guide till hjälp i design, och tros vara
pålitliga. Men inget som anges ska utgöra en garanti eller garanti för någon. Tester bör utföras för att hitta de verkliga
värdena för en specifik applikation.

Kopplingar
Adaptrar i stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika
utföranden som Tri-Clover, svetsändar, mejerigängor, rörgängor,
flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta
och levereras med 3.1 certifikat.

Exempel på några av våra andra silikonslangar och silikonprodukter

Oarmerad klar slang

Wirearmerad slang

Dubbel-vävarmerad slang

Hose-Track™, ett unikt system
som lagrar information om slangens
lottnummer, användning, sterilisering
etc. för full kontroll och spårbarhet

Flerlagerarmerad slang

Gjutna TC anslutningar
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