
Vikan är en världsledande tillverkare av hygieniska och effektiva rengöringslösningar. Vi erbjuder mer 

än 100 års innovation och ett sortiment med fler än 1 000 olika rengöringsredskap Alla våra redskap 

är anpassade för att användas i branscher där hygienisk rengöring är högsta prioritet. 

Besök oss på vikan.com

Rengör  

mer 

effektivt
Dina anställda behöver högpresterande rengörings-
redskap utformade för effektiv användning för att 

kunna göra sitt jobb noggrant och kostnadseffektivt. 

Funktioner som högeffektiva borstmönster gör UST 

klart ledande när det gäller effektiv rengöring.

Uppfyller  

kontrollant-

ernas krav
Om en fabrikskontrollant noterar att dina rengörings-

redskap och -utrustning inte uppfyller kraven skulle 
det kunna leda till kostsamma produktionsavbrott. 

Tack vare överlägsen kvalitet, hygienisk design och 

den omfattande dokumentation som medföljer alla 

 Vikan-produkter, hjälper UST-produkterna dig att mi-
nimera risken för att inte uppfylla krav och överens-
stämmelse.

PRINCIPER FÖR HYGIENISK DESIGN 
EHEDG:s riktlinjer 8 och 32

 Lätt att rengöra och torka 

 Slitstark och ändamålsenlig konstruktion 

 Slät ytstruktur 

 Inga skarpa invändiga hörn 

 Tillverkad av livsmedelssäkra material 

 Fullständigt testad och dokumenterad 

Design som mot-
verkar igensättning 
Det unika UST-borstmönstret minimerar 

igensättning och gör det lättare att 

rengöra mellan borststråenheterna.

rar

Överlägsen rengörbarhet 
Genom att eliminera borrade hål, metallklamrar och 

resin  har vi avsevärt minskat djupet på UST-borst-

huvudets insticksdjup, vilket minimerar kontaminerings-

ansamlingar och gör borsten lättare att rengöra.

Släta ytor 
En extremt låg ytjämnhet (under 

0.8μm) minskar risken för att 

kontamineringar fastnar på 

borstens ytskikt och gör den 

lättare att rengöra.

av rengöringsutrustning 

testar positivt för listeria *

* Studie utförd av Campden BRI

 i Storbritannien. 

47%
-

Säkerställa  

livsmedels-  

säkerheten
Alla företag inom livsmedels- och dryckesindustrin är i 

riskzonen för att sprida livsmedelsburna sjukdomar 
till konsumenterna. UST-serien hjälper dig att minimera 

denna risk tack vare EHEDG:s principer för hygienisk 
design.

mer kraft för att lossa en UST-borstbunt än 

stråna i en traditionell borste.*

52%
Det kräver 

* Interna tester utförda hos Vikan

Borstinfästningen är tre 

gånger fastare i UST-bor-

star än i borrade och häf-

tade borstar.*3x
Borstbuntar vs individuell gjutning

Hos traditionella borstar fästs borststråna på borsthuvudet i buntar med häftning eller resin. Efter ett visst slitage 

börjar dessa borststrån att lossna och falla av. Med varje borststrå som faller av från bunten lossnar övriga borststrån 

ytterligare, vilket ökar risken för att fler borststrån faller av, och potentiell produktkontaminering. 

Eftersom borststråna gjuts fast i borsthuvudet individuellt, lossnar inte UST-borststråna över tid. Även om ett borst-

strå dras ut från sin position påverkar det inte resterande borststrån. Denna ökade säkerhet hjälper till att skydda din 

produktkvalitet och ditt företag.

Förbättra

produkt- 

kvaliteten
Livsmedelskvalitetsproblem till följd av lösa borststrån 

kan leda till kostsamma driftsavbrott, svinn och till 
och med återkallande, vilket kan skada ditt rykte. 

Till skillnad från traditionella borstar, där borstbuntarna 

är borrade och häftade på borsthuvudet, är UST-borst-

stråna individuellt fastgjutna vid huvudet, vilket mins-
kar risken för kontaminering.

Optimerade borstmönster 
Varje UST-borste och sopborste har ett ändamålsenligt utformat effektivitetshöjande borstmönster.

Handborste 

Säkra borststråenheter i cirkelformation 

och vinkel mot varandra ger effektivare 

rengöring vid skrubbning och borstning 

med cirkelrörelser.

Bänkborste

Borststråenheternas placering ger ef-

fektiv borttagning av fint pulver och löst 

skräp.

Sopborste/golvskrubb

Säkra borststråenheter i vinkel mot varan-

dra ger effektivare rengöring.

BänkborsteSopborste/golvskrubb

EFFEKTIVA  
RENGÖRINGSREDSKAP 

MINSKA 
RENGÖRINGSTIDEN OCH 

SPARA PENGAR

Vi märkte genast kvaliteten på borsten och när vi 

testade den tyckte vi att den var mycket effektiv 

och hållbar. Den varade fyra gånger längre än våra 

tidigare borstar, utan att tappa borststrån. 

Paul Jones
Food Safety & Quality Manager

Vad Ultra Safe Technology
kan göra för dig

Fullständig dokumentation
För att underlätta överensstämmelse och revisionsprocessen levereras dina 

UST-rengöringsredskap med fullständig dokumentation för regelefterlevnad.

Till skillnad från vissa borstar är UST-serien godkänd för 

kontakt med livsmedel och överensstämmer inte bara med 

FDA-kraven, utan med alla tillämpliga standarder i Europa.

Uppfyller alla tillämpliga regler 
avseende livsmedelskontakt

VIKTIGT 
MEDDELANDE  

BRC och FSSC 22000 kräver 

nu att rengöringsredskap har  

funktionen HYGIENISK DESIGN


