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Pressmeddelande 
 
VIKAN LANSERAR VÄRLDENS FÖRSTA NYLONSKRAPA SOM UPPFYLLER 
EU-REGLERNA FÖR LIVSMEDELSKONTAKT OCH FINNS I 5 FÄRGER 
 
Mycket varma och mycket kalla ytor är omvittnat svåra Mycket varma och mycket kalla ytor är omvittnat svåra Mycket varma och mycket kalla ytor är omvittnat svåra Mycket varma och mycket kalla ytor är omvittnat svåra att skrapa rena. Metallredskap kan ge att skrapa rena. Metallredskap kan ge att skrapa rena. Metallredskap kan ge att skrapa rena. Metallredskap kan ge 
repor på känsliga ytor eller ge upphov till gnistor. Skrapor av polypropen klarar inte långvarig repor på känsliga ytor eller ge upphov till gnistor. Skrapor av polypropen klarar inte långvarig repor på känsliga ytor eller ge upphov till gnistor. Skrapor av polypropen klarar inte långvarig repor på känsliga ytor eller ge upphov till gnistor. Skrapor av polypropen klarar inte långvarig 
kontakt med höga temperaturer. I kalla miljöer, såsom frysar, kan de bli spröda och spricka. kontakt med höga temperaturer. I kalla miljöer, såsom frysar, kan de bli spröda och spricka. kontakt med höga temperaturer. I kalla miljöer, såsom frysar, kan de bli spröda och spricka. kontakt med höga temperaturer. I kalla miljöer, såsom frysar, kan de bli spröda och spricka. 
Som svar på problemet lanserSom svar på problemet lanserSom svar på problemet lanserSom svar på problemet lanserar Vikan en ny nylonskrapa som får bort envis smuts från både ar Vikan en ny nylonskrapa som får bort envis smuts från både ar Vikan en ny nylonskrapa som får bort envis smuts från både ar Vikan en ny nylonskrapa som får bort envis smuts från både 
kalla och varma ytor kalla och varma ytor kalla och varma ytor kalla och varma ytor ––––    från under fryspunkten till 175 °Cfrån under fryspunkten till 175 °Cfrån under fryspunkten till 175 °Cfrån under fryspunkten till 175 °C1111....    
 
Nylonskrapan – avsedd för användning inom livsmedelsindustrin – är världens första redskap i sitt världens första redskap i sitt världens första redskap i sitt världens första redskap i sitt 
slag, finns i 5 färgerslag, finns i 5 färgerslag, finns i 5 färgerslag, finns i 5 färger2222    och uppfylloch uppfylloch uppfylloch uppfyller EUer EUer EUer EU----reglerna för kontakt med livsmedel. reglerna för kontakt med livsmedel. reglerna för kontakt med livsmedel. reglerna för kontakt med livsmedel. Skrapan gör det en-
kelt för användaren att få bort livsmedelsprodukter från varma ytor, som plåtar eller ugnar, utan risk 
för att rengöringsredskapet smälter. Det här är särskilt användbart i situationer där skrapor av rost-
fritt stål kan ge skador på ytan eller orsaka farliga gnistor. Redskapet klarar även mycket låga tem-
peraturer, vilket underlättar rengöring inuti frysar och andra kalla miljöer. Exempel på fördelar: 
 
• Rengör mycket varma eller mycket kalla ytor utan att repa eller ge gnistor 
• Finns i 5 färger och uppfyller EU:s och FDA:s regler för livsmedelskontakt 
• Fasad bladkant för effektivare och enklare skrapning 
• Gängad version – kan användas med alla förlängningsskaft från Vikan 
 
Den nya nylonskrapan är det senaste tillskottet i Vikans breda skrapsortiment, som utöver de nya 
nylonskraporna innefattar skrapor av polypropen och rostfritt stål, i handhållna och gängade vers-
ioner. 
 
Debra Smith, global hygienspecialist hos Vikan:  
”Effektiv rengöring av mycket varma och mycket kalla ytor är avgörande i anläggningar där livsme-
del tillverkas. Hittills har sådan rengöring varit både besvärlig och riskfylld, på grund av egenskap-
erna hos polypropen och rostfritt stål. Med den nya nylonskrapan klarar man utmaningen enkelt. 
Till skillnad från andra nylonskrapor för livsmedelsindustrin finns Vikan-skraporna i 5 färger. Det gör 
det lättare att nå överensstämmelse med EU:s och FDA:s regler för livsmedelskontakt och med 
HACCP-principerna. Den nya nylonskrapan finns i både en handhållen och en gängad version, och 
ingår i ett brett skrapsortiment som ger oöverträffad flexibilitet inom livsmedelsindustrin. 
 
TILL INNEHÅLLSANSVARIGATILL INNEHÅLLSANSVARIGATILL INNEHÅLLSANSVARIGATILL INNEHÅLLSANSVARIGA    
    
Om VikanOm VikanOm VikanOm Vikan    
Vikan utvecklar, tillverkar och marknadsför professionell rengöringsutrustning som ger hög stan-
dard på hygienen tillsammans med ett fantastiskt urval av produkter och mycket värde för peng-
arna. Vikan är en världsledande produktutvecklare som sätter standarderna för redskap och tjäns-
ter som ger effektiv, ändamålsenlig och robust rengöring. Djupgående kunskaper om rengörings-
metoder och redskap, kombinerat med innovationer som utvecklas i samarbete med kunderna, 
gör Vikan till en av världens främsta specialister på rengöringslösningar. 
 
För mer information om den nya nylonskrapan, kontakta vår kundtjänst på +46 (0)33 104510 eller 
info.se@vikan.com. 

                                                      
1 Instruktioner för användning vid kontakt med livsmedel finns i produktens överensstämmelseförklaring. 
2 Grön, blå, röd, vit, gul – för att underlätta färgkodad segregering av rengöringsredskap. 


