
Vikans affaldsguide 

Vikan har flere produkter i monomateriale fremstillet af ren polypropylen, nylon 
eller polyethylen, som alle er fuldt genanvendelige. Genanvendelige produkter  
er markeret med et genanvendelsessymbol på Vikans hjemmeside, i produkt-
databladet og/eller på selve produktet. 

Vikan produkter i monomateriale har følgende genanvendelsessymboler og  
skal sorteres som henholdsvis: 

• HDPE-plast (High Density Polyethylene) 

• LDPE-plast (Low Density Polyethylene)  
LLDPE-plast (Linear Lov Density Polyethylene) 

• Polypropylen (PP) 

• Anden plast, herunder glasfiber, nylon (polyamid) og  

kombinerede produkter med lag i forskellige typer plast. 

Hos Vikan stræber vi efter at udvikle flere genanvendelige produkter,  
og vi følger udviklingen inden for både mekanisk og kemisk genvinding. 

Vikans børster og koste er produkter i multimateriale bestående af en poly-
propylenblok, børstehår i enten polybutylenterephthalat (PBT), polyetylen-
terephthalat (PET) eller polypropylen (PP) samt hæfteklammer i rustfrit stål. 

Denne konstruktion gør produkterne effektive og slidstærke. Materialerne 
kan adskilles gennem en mekanisk proces. 

Hvis det ikke er muligt at skille børsten ad, skal den brændes eller  
deponeres i overensstemmelse med gældende lokale regler for at sikre  
den bedste energiudnyttelse fra produkterne. 

Aluminiumsskafter kan genvindes som aluminium. Et egnet genvindings- 
anlæg kan herefter adskille aluminiumsrøret fra skaftet og gevindet via en 
mekanisk proces. 

Skafter og skrabere i rustfrit stål kan genvindes som jern/rustfrit stål. Et 
egnet genvindingsanlæg kan herefter adskille den rustfrie stål fra skaftet 
og gevindet via en mekanisk proces. 

Aluminiumsskafter

Skafter og skrabere   
i rustfrit stål 

Hos Vikan ønsker vi at passe 
godt på miljøet og hjælpe vores 

kunder med at bortskaffe udtjente 
Vikan-produkter og Vikan-

emballage miljømæssigt korrekt. 

Genanvendelse af produkter 

Børster & Koste

Lang produktlevetid 

Vikans produkter er udviklet til at være både 
funktionelle og slidstærke. Lang levetid reducerer 
behovet for fødevareegnet jomfruplast betydeligt 
og minimerer mængden af affald på lang sigt. 
Vikan produkter skal vedligeholdes og opbe- 
vares korrekt for at sikre dem en lang levetid. 
Det betyder, at produkterne skal rengøres 
grundigt og tørres efter brug. Opbevaring af 
Vikan produkter på vægbeslag eller Shadow 
Boards sikrer en hurtigere tørring og beskytter 
børster og børstehår mod skader. 

Genanvendelse  
af emballage 

Al plastemballage, der anvendes til Vikan  
produkter, er genanvendelig. 

Plastposerne til vores produkter er fremstillet 
af LDPE- og LLDPE-plastfolie og skal sorteres 
som henholdsvis LDPE- og LLDPE-plast.  

 
Papæsker er fuldt genanvendelige. 

Træpaller er genanvendelige. 


