
The perfect fit for 
rubber solutions



KNOW HOW
Iedere technische industrie heeft vandaag op één of andere 
manier wel te maken met het transporteren van een medium. 
Bij elke verwerking komt er een flens, een deur, een pomp, een 
afsluiter, enz ... aan te pas. Dit vraagt om een perfecte dichting 
of flexibel waarover Philippe Jans de nodige kennis beschikt.
Bij Philippe Jans krijgt elke medewerker regelmatig bijscholing 
en updates over producten en kennis in dichtingen en 
flexibels. 
 
SUSTAINABILITY
Sustainability begint bij duurzaam basismateriaal inkopen.
De inspanningen van Philippe Jans beginnen al bij de 
kwaliteitseisen die het oplegt aan de leveranciers van 
basismaterialen.

Een voorbeeld: rubber is niet genormaliseerd. NBR of Nitrile 
mag zo genoemd worden indien er ACN in verwerkt is. 
Het percentage ACN wordt nergens voorgeschreven.
Deze hoeveelheid is van groot belang en beïnvloedt 
de levensduurte, de chemische - en 
temperatuursbestendigheid. 
 
HISTORIEK
Philippe Jans nv is een familiale onderneming.  
Het bedrijf werd opgericht in 1949 met het 
verhandelen van dichtingsmaterialen.
In de loop der jaren werd er geïnvesteerd in 
nieuwe machines en de uitrusting van een werkplaats. 
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige leveranciers 
en een up-to-date voorraad die alsmaar groeit.

Waarom is Philippe Jans
de perfecte fit?

JAAR

www.philippejans.be

ADVIES
EN KENNIS

• Technisch opgeleide medewerkers

• Probleemoplossende engineering 

• Materiaal advies per toepassing

• Nauwe samenwerking met partners

• EU leveranciers – Labo en R&D

TESTEN
MERKEN 

EN TRACIBILITY
• Labelen

• Tracibility met lotnummers

• Graveren van perskoppelingen

• Druktestcertificaten op aanvraag

NORMEN

OP MAAT
• Autocad gestuurd uitsnijden

• Zelfklevend maken

• Montage flexibels in huis

Philippe Jans nv levert duurzame rubber producten voor industriële 
toepassingen. Wij bieden een kwalitatief gamma van A-merken aan, die 
ons ondersteunen met een Europese productie-eenheid, labo en R&D. 
Met deze partners staan wij garant voor de steeds strengere normen.

Philippe Jans onderscheidt zich door een direct 1-op-1 contact en 
service van een gemotiveerd team dat garant staat voor kwaliteit 
en de nieuwste know-how.

Met onze technisch uitgeruste werkplaats en opslagcapaciteit 
kunnen we service op maat bieden en niet-standaard afmetingen 
op korte termijn aanleveren. Standaard artikelen zijn voorradig of 
houden wij in afspraak met de klanten in stock.



Metaal detectie; de nieuwste ontwikkeling in opsporing
en bestrijding van besmetting in voeding.

DETECTASEAL® is kost-efficiënt dankzij vroegtijdige opsporing van 
verontreiniging door elastomeer componenten. 
Met behulp van Detectaseal vermijdt men dure product recalls, schade 
aan merkimago en verlies van omzet en winst.

Het nieuwe DETECTASEAL® assortiment omvat FDA compliant kwaliteiten van 
EPDM, Nitrile, Silicone en Fluorocarbon (FKM) elastomeren.

Verkrijgbaar in blauw en zwart, DETECTASEAL® O-ringen zijn getest en 
bewezen in productie processen bij toonaangevende farmaceutische bedrijven 
en voedsel fabrieken. 

Fragmenten van DETECTASEAL® - zo klein als 2 mm - kunnen worden 
geïdentificeerd door in-line metaaldetectie-apparatuur in productie lijnen.

DETECTASEAL® materialen zijn beschikbaar als voorgevormde O-ringen, 
hygiënische clamp sanitaire dichtingen, vlakke dichtingen en op maat 
ontworpen onderdelen.

METAAL DETECTIE

De ultieme perfluorelastomeren voor het afdichten 
van toepassingen waar chemische weerstand en 
hoge temperatuurbestendigheid cruciaal zijn.

• temperaturen tot 327°C
• uitstekende mechanische eigenschappen
• hoge zuiverheid en 
 kwaliteit van materialen

• FEP/PFA mantel
• FPM/VMQ kern

*certificatie afhankelijk van het product

PERFECT FIT O-RINGEN 

• Standaard maten
• Made to order
• NBR, FPM, EPDM, Peroxide
• Met certificaat

STANDAARD

FFKM (Perfluorelastomeren)

OMMANTELDE O-Ringen

www.philippejans.be



STOOMDICHTINGEN

Rubber met metaalinlage

*certificatie afhankelijk van het product

• Zuivere PTFE
• Cleanflon: Multidirectionale ePTFE
• Blueflon: PTFE met holle glas bolletjes
• Fawnflon: PTFE met anorganische silica
• Bariteflon: PTFE met BaSO4
• TA Luft 2020

PTFE - Teflon®

 Testresultaten:
• Monodirectionele:
 Adeflon Style F, 10 x 3 at 30 N/mm2, 
 Resultaat: 17,8 x 0,85mm

• Multidirectionele:
 Adeflon S300, 10 x 3 at 30 N/mm2, 
 Resultaat: 10 x 1,95mm

ADEFLON tape

www.philippejans.be

Volgende gegevens zijn essentieel bij 
het bepalen van een dichting:

• Temperatuur, druk en medium
• Hardheid
• Dikte
• Certificaten

Wij leveren dichtingen conform specs

Belgaqua – KTW – WRC – ACS

RUBBER

WATERDICHTINGEN

VLAKKE DICHTINGEN 

REINZ AFM34

Zeer goede chemische 
bestendigheid en food grade. 
Tot 250° C (piek 400° C) en 150 bar 
(niet gelijktijdig te gebruiken).



VORMSTUKKEN

MOFFEN/ MANCHETTES

MANGATEN

www.philippejans.be

OPBLAASBARE DICHTINGEN 

Klemmen Vasthouden Opliften Drukken

BASISTOEPASSINGEN

Afhankelijk van de basistoepassing, 
de te overbruggen afstand en 
omgevingsfactoren wordt steeds 
de juiste oplossing ontworpen.

Voor elke toepassing en wens 
van de klant het juiste ventiel.

PROFIELKEUZE

VENTIEL

www.philippejans.be

VORMSTUKKEN EN PROFIELEN

PROFIELEN



DICHTINGEN KOPPELINGEN

Trillingsdempers zijn rubber metaal verbindingen die ongewenste 
trillingen en energie absorberen.

Kenmerken

De TF montage kan in enkele minuten geïnstalleerd worden. Het is niet 
nodig om de machines vast te zetten op de vloer, aangezien de rubber 
basis van de TF montage de machine op zijn plaats houdt. 
Wanneer nodig kan de machine gemakkelijk verplaatst worden. 
Het niveau wordt aangepast mét lading.

Modellen TF 250, TF 600 en TF 1200 in roestvrij staal.

TRILLINGSDEMPERS

DIN 11851

Aseptische koppelingen DIN11864

SMS

C B A C B A C B A

Tri-Clamp in verschillende uitvoeringen ePTFE, biopro, epdm,...
DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE, SMS3017, BS4825

Tri-Clamp Mini Tri-Clamp Type 1 Tri-Clamp Type 2

HYDRAULISCHE DICHTINGEN 

• FDA-conform
• Certificering volgens 3-A® Sanitaire normen
• EC1935/2004 goedkeuring
• EC10/2011 goedkeuring
• EC2023/2006 (GMP) goedkeuring
• CIP / SIP-weerstand
• Hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen
• Lange levensduur dankzij hoge slijtvastheid
• Bruikbaar in een breed temperatuurbereik
• Ozon- en oxidatieweerstand
• Vrij van weekmakers

TPU 95

www.philippejans.be

DIN11864-1 A DIN11864-2 A  DIN11864-3 A 



Trelleborg slangen
Ongeacht wat uw productie – en onderhoudszorgen zijn, 
bieden wij u de meest competitieve oplossingen. 
Wij bieden een homogene oplossing aan met Trelleborg 
producten. Onze aanbeveling is om “pressed crimp” 
fittingen te gebruiken.

Rubber flexibel met opgeperste UTS koppeling 
• Uniek Trelleborg systeem
• Geen bacteriële infectie Herbruikbaar

VOEDINGSSLANGEN

REINIGINGSSLANGEN SLANGEN 

Swivelkoppeling van Trelleborg 
voor reinigingslangen, voorzien 
van een veer om het knikken van 
de slang te voorkomen.

• Voorkomt degradatie en afbraak 
 van bacteriële aanvallen
• Voorkomt geurtjes en vlekken 
 als gevolg van bacteriën
• Voorkomt kwetsuren door 
 enkel textielinlage

REINIGINGSPISTOOL

TRELLJET 681

www.philippejans.be



Transportslangen voor de voedingsindustrie: 
• Suiker
• Graan
• Bloem
• Melk poeder
• PVC granulaat

Vormstuk met verschillende
Tri-clamps

Compensator met Tri-clamp 
verbinding

Slang met DIN11851 koppeling

• Food truc 7: 
 Laad-en losslang voor vrachtwagens, 
 zonder spiraal
• Trellvac AL EC: 
 Laad-en losslang voor vacuüm toepassingen, 
 ATEX gekeurd
• Performer AL: 
 Vaste opgestelde transportslang

Gladde slang

Gegolfde slang

Koppeling “PTFE lined”

www.philippejans.be

Teguflex met NBR binnenwand, 
wit, FDA & EC1935/2004 geschikt

COMPENSATOREN

SLIJTVAST SILICONE

PTFE

PU



Philippe Jans nv
Industriezone “Ter Straten”
Ter Stratenweg 14
B-2520 Ranst-Oelegem
www.philippejans.be

Tel  +32 (0)3 470.13.90
Fax +32 (0)3 470.13.97
info@philippejans.be

direct contact

The per fect fit  for rubber solutions


