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Pressemeddelelse 
 
VIKAN LANCERER VERDENS FØRSTE NYLONSKRABER I OVERENSSTEM-
MELSE MED EU'S BESTEMMELSER FOR FØDEVAREKONTAKT – FÅS I 
FEM FARVER 
 
Meget varme og meget kolde overflader er Meget varme og meget kolde overflader er Meget varme og meget kolde overflader er Meget varme og meget kolde overflader er notorisk vanskelige at skrabe rene. Metalrekvisit-notorisk vanskelige at skrabe rene. Metalrekvisit-notorisk vanskelige at skrabe rene. Metalrekvisit-notorisk vanskelige at skrabe rene. Metalrekvisit-
ter kan ridse sarte overflader eller endda fremkalde gnister. Polypropylenskrabere tåler ikke ter kan ridse sarte overflader eller endda fremkalde gnister. Polypropylenskrabere tåler ikke ter kan ridse sarte overflader eller endda fremkalde gnister. Polypropylenskrabere tåler ikke ter kan ridse sarte overflader eller endda fremkalde gnister. Polypropylenskrabere tåler ikke 
langvarig kontakt med høje temperaturer, og kan blive skøre og knække i kolde miljøer som langvarig kontakt med høje temperaturer, og kan blive skøre og knække i kolde miljøer som langvarig kontakt med høje temperaturer, og kan blive skøre og knække i kolde miljøer som langvarig kontakt med høje temperaturer, og kan blive skøre og knække i kolde miljøer som 
f.eks. frysere. For at f.eks. frysere. For at f.eks. frysere. For at f.eks. frysere. For at løse problemet har Vikan lanceret en ny nylonskraber, der fjerner van-løse problemet har Vikan lanceret en ny nylonskraber, der fjerner van-løse problemet har Vikan lanceret en ny nylonskraber, der fjerner van-løse problemet har Vikan lanceret en ny nylonskraber, der fjerner van-
skelige masser fra overflader fra under frysepunktet helt op til 175skelige masser fra overflader fra under frysepunktet helt op til 175skelige masser fra overflader fra under frysepunktet helt op til 175skelige masser fra overflader fra under frysepunktet helt op til 175    °C°C°C°C1111....    
 
Nylonskraberen er beregnet til brug i fødevareindustrien og er verdens eneste rekvisit af denne 
type, der fås i fem farver2 og er i overensstemmelse med EU's bestemmelser om fødevarekontakt. 
Det giver brugerne mulighed for nem rengøring af fødevarer fra varme overflader, såsom kogepla-
der eller indvendigt i ovne, uden risiko for at de smelter. Dette er især nyttigt, hvor skrabere af rust-
frit stål kan beskadige overflader eller fremkalde potentielt farlige gnister. Værktøjet tåler desuden 
meget lave temperaturer, så rengøringen af fryserum og andre kolde miljøer bliver nemmere. For-
dele: 
 
• Rengør meget varme eller meget kolde overflader uden at ridse eller forårsage gnister 
• Fås i 5 farver og er kompatibel med EU's og FDA's bestemmelser om fødevarekontakt 
• Blad med skrå kant giver mere effektiv og mindre anstrengende skrabning 
• Version med gevind til ethvert Vikan-skaft til rengøring på afstand 
 
Den nye nylonskraber er det seneste medlem af Vikans omfattende familie af skrabere med versio-
ner i polypropylen, rustfrit stål og nu også nylon i håndholdte versioner og versioner med gevind. 
 
Vikans globale hygiejnespecialist Debra Smith siger:  
"Effektiv rengøring af meget varme og meget kolde overflader er vigtig i fødevareproduktionsfacili-
teter. Hvor en sådan rengøring indtil nu har været vanskelig eller risikabel på grund af polypropy-
lens og rustfrit ståls egenskaber, kan brugerne nu nemt håndtere disse rengøringsudfordringer 
med den nye nylonskraber. I modsætning til andre nylonskrabere til fødevareindustrien fås Vikan-
skraberne i 5 farver. Dette hjælper med at overholde både EU's og FDA's bestemmelser om føde-
varekontakt og HACCP-principperne. Nylonskraberne, der både fås i en håndholdt version og ver-
sion med gevind, indgår i det omfattende skrabersortiment, der giver fødevareindustrien ultimativ 
fleksibilitet." 
 
TIL REDAKTIONEN 
    
Om VikanOm VikanOm VikanOm Vikan    
Vikan udvikler, producerer og markedsfører en bred vifte af professionelle rengøringsredskaber og 
-systemer af højeste kvalitet. Vikan er på forkant med udviklingen af produkter og sætter nye stan-
darder for effektive og langtidsholdbare rengøringsløsninger. En indgående viden om rengørings-
metoder og -rekvisitter i kombination med innovative løsninger udviklet i samarbejde med kunderne 
gør Vikan til den førende specialist inden for rengøringsløsninger. 
 
Få mere at vide om den nye nylonskraber ved at kontakte kundeservice på telefon 96142610 eller 
danmark@vikan.com. 

                                                      
1 Anvisning ved kontakt med fødevarer findes i produktets Overensstemmelseserklæring. 
2Fås i grøn, blå, rød, hvid og gul – og er dermed perfekt til farvekodet opdeling af rengøringsrekvisitter. 


