
Vikans avfallsguide 

Vikans sortiment rymmer flera monomaterialprodukter, av antingen ren  
polypropylen, nylon eller polyeten. Samtliga dessa produkter är fullt återvin- 
ningsbara. Produkterna är märkta med återvinningssymbolen, som är synlig  
på Vikans webbsida, i produktdatabladen och/eller på själva produkten. 

Vikans monomaterialprodukter har följande återvinningssymboler som säger 
hur produkterna ska återvinnas: 

• Högdensitetspolyeten (HDPE)

• Lågdensitetspolyeten (LDPE)

• Linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE)

• Polypropen (PP)

• Andra sorters plaster, inklusive glasfiber (polyamid)
och flerskiktskombinationer av olika plaster.

Vikan satsar starkt på att utveckla fler återvinningsbara produkter och vi 
följer trenderna inom både mekanisk och kemisk återvinning.  

Vikans borstar är multimaterialprodukter som består av ett polypropenblock, 
borststrån av antingen polybutylentereftalat (PBT), polyetentereftalat (PET) 
eller polypropen samt häftklamrar av rostfritt stål. 

Konstruktionen har valts för att skapa så effektiva och hållbara produkter 
som möjligt. Materialen kan separeras i en mekanisk process. 

Går det inte att ta isär borsten ska man följa lokala krav för förbränning eller 
deponi för att uppnå bästa möjliga energiåtervinning för produkten i fråga. 

Aluminiumskaft kan återvinnas som aluminium. Rätt typ av återvinnings- 
anläggning kan sedan använda en mekanisk process för att separera 
aluminiumröret från handtaget och gängan. 

Skaft och skrapor av rostfritt stål kan återvinnas som järn eller rostfritt 
stål. Rätt typ av återvinningsanläggning kan sedan använda en mekanisk 
process för att separera stålet från handtaget och gängan. 

Aluminiumskaft 

Skaft och skrapor   
av rostfritt stål 

På Vikan bryr vi oss om miljön och 
vill informera våra kunder om det 

mest miljövänliga sättet att kassera 
våra produkter och förpackningar. 

Återvinning 

Borstar  

Lång produktlivslängd  

Vikans produkter är utformade för att vara både 
funktionella och hållbara. Har produkterna lång 
livslängd minskar behovet av nyproducerad 
plast, samtidigt som avfallsvolymerna minskar 
långsiktigt. För att maximera livslängden hos 
Vikans produkter är det viktigt att de sköts och 
förvaras korrekt. Produkterna bör rengöras 
noggrant och torkas efter användning. Genom 
att förvara Vikan-produkterna på redskaps-
hållare eller shadowboards säkerställer du att 
de torkar snabbare och att borststråna inte 
skadas. 

Återvinning av 
förpackningar 

Alla plastförpackningar för Vikans produkter 
kan återvinnas. 

Produktplastpåsar är av LDPE- och LLDPE- 
plast, och ska sorteras enligt instruktionerna 
för: LDPE och LLDPE 

Kartonger är helt återvinningsbara. 

Lastpallar av trä kan återanvändas. 




