
Ultra Hygiejnisk 
Skraber
Vikan sætter nye standarder  
for sikkerhed og hygiejne



Ønsket om høj fødevaresikkerhed og sikring 
mod krydskontaminering er afgørende faktorer 
for de strenge hygiejneregler og de høje 
sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, der 
stilles i fødevareindustrien. Det er afgørende, 
at virksomhederne lever op til kravene, for i 
modsat fald kan det resultere i, at tusindvis af 
produkter må tilbagekaldes og destrueres før 
eller senere i produktionsprocessen.  Dette 
kan være ødelæggende for virksomhedens 
brand og troværdighed. At hindre 
krydskontaminering fra mikroorganismer eller 

ingredienser kræver et hygiejnisk rent miljø, 
ligesom et synligt rent produktionsmiljø virker 
overbevisende på kunder og besøgende.

Vikans Ultra Hygiejniske Skraberer en både 
praktisk og effektiv løsning på fødevare-
industriens udfordring med at sikre effektiv 
hygiejnisk rengøring i højrisiko områder. 
Skraberen er udviklet i tæt samarbejde med 
kunder, der løbende arbejder på at forbedre 
hygiejnestandarden ogeliminere risikoen for 
krydskontaminering.

Ultra 
Hygiejnisk Design

Forebyggelse af fødevare-kontaminering

Overholdelse af audition-krav

Dokumentation for produktkvalitet og effektivitet

Ingen tilbagekaldelse af produkter

Overholdelse af FDA- og EU-regler for fødevare-kontakt.

Sikre produktvalg





Unikke egenskaber 
der opfylder fødevare- 
branchens behov
Vikans Ultra Hygiejniske Skraber opfylder 
kontrolmyndighedernes strenge krav, 
herunder gældende EU- og FDA-
bestemmelser. Skraberener let at rengøre 
og tørre og er designet til at sikre effektivt 

og højne fødevaresikkerheden. Hertil 
kommer Vikans farvekode-koncept, der 
bidrager til at eliminere krydskontaminering, 
fremme motivationen hos medarbejderne 
og reducere omkostningerne.

Fuldt testet  
og dokumenteret

Lever op til FDA [CFR 21] og EU [10/2011]
regler for fødevare-kontakt 

Kan autoklaveres op til 121 grader C.

Maksimal funktionalitet og 
rengørings-effektivitet

Effektiv sikring mod vandsprøjt  

Fleksible gummilæber

Fuldt  
farvekodet

Fås i 12 farver

Overholdelse af regler  
for fødevare-kontakt

Lever op til FDA [CFR 21] og EU [10/2011] 
regler for fødevare-kontakt

Let at rengøre  
og tørre

Fuldstøbt



Fuldt testet  
og dokumenteret

Lever op til FDA [CFR 21] og EU [10/2011]
regler for fødevare-kontakt 

Kan autoklaveres op til 121 grader C.

Overholdelse af regler  
for fødevare-kontakt

Lever op til FDA [CFR 21] og EU [10/2011] 
regler for fødevare-kontakt



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +88+77+66
7125x fås i 8 farver
7140x fås i 12 farver

7150x fås i 5 farver
7160x fås i 12 farver

7170x fås i 5 farver

For yderligere information besøg www.vikan.com

De Ultra Hygiejniske Skrabere har et hygiejnisk design, der gør dem ideelle til 
at fjerne vand, jord, og fødevarerester fra gulve omkring samlebånd og langs 
produktionslinjer i højrisiko-områder, for eksempel på slagterier og fødevare-
producerende anlæg. Gummilæbens solide, men alligevel fleksible vinkel-
konstruktion sikrer også effektiv fjernelse af vand, snavs og organiske rester 
på svært tilgængelige områder mellem væg og gulv eller mellem produktions-
udstyr og gulv.

Ultra Hygiejnisk 
Skraber

Art. nr. 7140x - 40 cm

Art. nr. 7125x - 25 cm  
(med mini skaft)

Fås i 9 farver



Art. nr. 7150x - 50 cm

Art. nr. 7170x - 70 cm

Art. nr. 7160x - 60 cm

FDA- og EU-
godkendt til 

fødevarekontakt

Kan auto-
klaveres op til 
121 grader C.

7



Vikan er en af verdens førende producenter af hygiejniske og effektive ren-
gørings løsninger. Vi tilbyder mere end 100 års innovation og et sortiment på 
over 1000 forskellige rengøringsredskaber, som alle er skræddersyet til brug i 
industrier, hvor hygiejnisk rengøring er afgørende. Besøg os på vikan.com

Vil du vide mere om de Ultra Hygiejniske 
Skrabere, så se vores animation på
www.vikan.com/ultra-hygiene-squeegee/int/

Den Ultra  
Hygiejniske Skraber
er en del af Vikans ambition om at skabe de mest sikre 
og hygiejniske rengøringsredskaber til Fødevareindustrien.


