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Forklaring av piktogrammene
Artikkelnummer
Artikkelnummeret må etterfølges av fargekode, for
eksempel 29154 Børste, rød
Myk
Børstetype
Middels
Børstetype
Stiv
Børstetype
Bustlengde
Målene er oppgitt i mm. Målene er uttrykk for synlig
fiberlengde
Børstelengde
Målene er oppgitt i mm. Målene angir lengden av
stykket med bust
Diameter på håndgrepet
Dimmensjonene er oppgitt i mm, og angir
diameteren på håndgrepet

Fargekoder
+2

Hvis det bestilte produktet ønskes i grønt må
artikkelnummeret etterfølges av 2.

+3

Hvis det bestilte produktet ønskes i blått må
artikkelnummeret etterfølges av 3.

+4

Hvis det bestilte produktet ønskes i rødt må
artikkelnummeret etterfølges av 4.

+5
+6
+7
+9

Hvis det bestilte produktet ønskes i hvitt må
artikkelnummeret etterfølges av 5.

Mål
Alle mål er oppgitt i med mer. Målene er
satt opp som høyde x bredde x lengde eller
diameter (ø) x lengde
Vekt
Vekten er oppgitt i kg. Produktets nettovekt er
oppgitt med 2 desimaler
Antall per eske
Antall produkter pakket i den ytre emballasjen
Temperatur
Temperaturene som er angitt er de temperaturene
som rengjørings-produktene tåler.
Temperaturene er oppgitt i Celcius (C)
og Fahrenhet (F)
Materialer
Alle materialene er godkjent av FDA når intet ellers
er oppgitt. Følgende forkortelser brukes.
STS – Rustfritt stål
ALU - Aluminium
RF - Armert
PP – Polypropylen
PBT - Polyester
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Hygiene

Bakterier kjenner ingen grenser
En av de største utfordringene som matprodusentene står overfor er hvordan de skal unngå bakteriell kvalitetsforringelse av
maten. Hvis det forekommer kryssinfisering der bakteriene spres fra ett sted I produksjonen til et annet kan det bety forderving
av allerede ferdig mat. Det er derfor viktig å ha et system som sikrer hygiene og matsikkerhet.

3

Bruk farger til å
optimere rengjøringen

Dette har flere fordeler

Vikan har utviklet et klart og enkelt fargekodingssystem som
gjør det enklere å optimalisere hygienen i virksomheten. Alt
verktøy leveres i fem farger, noe til og med i seks. Ved å
bruke farget rengjøringsverktøy i spesielt definerte avdeling
er eller produksjonsseksjoner vil brukerne raskt forstå hvor
verktøyet skal brukes. Dermed unngår man at verktøy blir
flyttet fra en fargesone til en annen.

• Rengjøringen gjøres mer effektiv og mer økonomisk

Fullt fargekodede redskaper
Dette innebærer at både fibrene og bunnplaten er i samme
farge. Fargen på hvert verktøy blir dermed klarere og minimaliserer dermed muligheten for feil. I tilfelle det skulle skje
et uhell er sporbarheten enkel. HACCP-systemet vurderer
rengjøring som et kritisk punkt, og ifølge vår erfaring kan
HACCP-systemet forbedres ved optimal planlegging av rengjøringen. Hvis selskapet allerede bruker HACCP- systemet
er det en god ide å supplere det med fargekodet rengjøringsverktøy.
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• Fokus settes på rengjøring som et kritisk punkt
• Faren for krysskontaminering minimaliseres.

Vikan fargekodingsprogram
Som en ekstra sikkerhetsfunksjon har vi utviklet et dataprogram for distributørene våre. Denne applikasjonen setter
dem i stand til å lage virtuelle tegninger av produksjonsrommene, som både gir en oversikt over de ulike fargesonene
i virksomheten, og som også registrerer det verktøyet som
brukes i de ulike sonene. Informasjonen lagres på distributør
ens datamaskin. Derfor kan den ansvarlige i virksomheten
lett skifte både rengjøringsmetode og valg av verktøy ved
behov. På denne måten er dokumentasjonen lett tilgjenglig og utskrift fra programmet kan lagres direkte i HACCPmappen.
Nå er rengjøringssoner, fargekoder og plasseringen av det
valgte rengjøringsverktøyet angitt. Den primære fordelen

Hygiene

med en slik plan er å redusere faren for
kryssinfisering ved bruk av urent rengjøringsverktøy. I tillegg vil planen sikre
mer effektiv rengjøring i og med
at de ansatte alltid har det riktige
verktøyet for hånden. Til slutt viser
erfaring at det enkelte rengjøringsverktøyet varer lenger
når det gjøres rent like etter
bruk og plasseres på et veggoppheng til neste gang det skal
brukes. Alt i alt kan det gjøres store innsparinger når en innfører fargekoding i rengjøringen av
produksjonsanlegg.
La våre profesjonelle hygienekonsulenter gå gjennom ditt
produksjonsanlegg. Dette vil gi deg en klar og enkel plan
for rengjøringen og en gjennomgang av hygieneproblemene i samband med maskiner og utstyr. På bakgrunn av
denne gjennomgangen vil du få vårt forslag til det riktige
rengjøringsverktøyet. Resultatet er en komplett plan over
produksjonsrommene og en spesifisering av det rengjøringsverktøyet som skal brukes i hver enkelt rengjøringssone. Hvis du ønsker, hjelper vi deg med implementeringen
av planen og opplæring av de ansatte med verktøyet og
hvordan det skal brukes.

3

Vikan hygiene system® vil gi deg full kontroll med hygienen
og rengjøringskostnadene.
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Hånd- og gulvskraper

Hygiene

+2 +3 +4 +5 +6

Bord- og gulvskraper

Brukes for å fjerne gjenstridig
avfall fra gulv og andre flater.
175 x 33 x 260

2910

0,35

10

121ºC
250ºF

Varenr. VIK2910

PBT, STS

Liten håndskrape, rustfri

+2 +3 +4 +5 +6

Brukes for å fjerne gjenstridig
smuss fra griller og stekepanner.
240 x 80 x 90

4050

0,11

100ºC
212ºF

PP, STS

Håndskrape, nylon

+2 +3 +4 +5 +6

4055

240 x 80 x 90

Egner seg for fjerning av
gjenstridig smuss på bord på
kjøkken og bakerier. Egner seg
også for fjerning av brent materiale
fra transportbånd.

PP, nylon

Varenr. VIK4055

0,09

3

20

Varenr. VIK4050

20

100ºC
212ºF

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Håndskrape, 75 mm

210 x 75 x 18

4060

0,06

25

100ºC
121ºF

PP

0,06

210 x 100 x 18

20

100ºC
121ºF

Varenr. VIK4060

+1 +2 +3 +4 +5 +6

Håndskrape, 100 mm

4061

Den ergonomiske designen
gjør håndskraperen behagelig å
arbeide med. Fremstilt av holdbar
FDA-godkjent polypropylen.

PP

Den ergonomiske designen
gjør håndskraperen behagelig å
arbeide med. Fremstilt av holdbar
FDA-godkjent polypropylen.

Varenr. VIK4061

+5

Fleksibel nylonskrape

Brukes for å fjerne gjenstridig
avfall fra gulv og andre flater.
235 x 33 x 270

2912

0,34

62

10

170ºC
338ºF

Nylon

Varenr. VIK2912

Børster for bord og benker
+2 +3 +4 +5 +6

Hard håndbørste

44

Ø120 x 95

121ºC
250ºF

PP, PBT

3885

0,23

15

0,24

33

15

121ºC
250ºF

53 x 65 x 185

PP, PBT

0,33

33

15

Varenr. VIK3885

121ºC
250ºF

Profesjonell håndskrubbørste for
en rekke rengjøringsoppgaver.
Egner seg for rengjøring av store
beholdere, bord, maskinutstyr etc.

Varenr. VIK3889

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv vinklet skurebørste

3892

Godt egnet for rengjøring av bøtter
og mindre beholdere. Børstens
form gjør det enkelt å legge mer
trykk på børsten under bruk.

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv skurebørste

3889

Hygiene

60 x 70 x 200

Svært solid håndskrubbørste.
Egner seg for gjenstridig skitt
på ru overflater, det vil si små
transportbånd i fiskeindustrien
eller skjærebord i kjøttbransjen.

PP, PBT

Varenr. VIK3892

3

+2 +3 +4 +5 +6

Fiskebørste

Denne børsten egner seg for
rengjøring der det er liten plass.
32

4195

0,08

10

121ºC
250ºF

45 x 20 x 270

PBT

+2 +3 +4 +5 +6

Oppvaskbørste

23

4237

0,05

20

121ºC
250ºF

35 x 60 x 255

PP, PBT

25

Solid oppvaskbørste med
skrubbekant. Egner seg for
oppvask, rengjøring av maskiner
og utstyr.

Varenr. VIK4237

+2 +3 +4 +5 +6

Oppvaskbørste, smal

4287

Varenr. VIK4195

33 x 24 x 255

Oppvaskbørste som egner seg for
vask av små utstyrsdeler så vel
som maskiner.

Varenr. VIK4287
0,05

20

121ºC
250ºF

PP, PBT

Medium håndvaskebørste

23

3087

0,06

20

121ºC
250ºF

33 x 40 x 255

PP, PBT

+2 +3 +4 +5 +6

En solid universalbørste. Egner
seg for alle oppgaver fra oppvask
til rengjøring av svært tilgrisede
kjeler og kasseroller. Egner seg
også for rengjøring av maskiner
og utstyr.

Varenr. VIK3087
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Børster for bord og benker

Hygiene
Medium universalbørste

23

3089

0,08

20

121ºC
250ºF

32 x 45 x 250

PP, PBT

26

0,12

15

121ºC
250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

45 x 50 x 170

PP, PBT

Myk ergonomisk børste

50

4167

0,29

3

6

121ºC
250ºF

70 x 65 x 325

PP, PBT

Stiv ergonomisk børste

35

4169

0,33

6

121ºC
250ºF

70 x 65 x 325

PP, PBT

33

Liten og effektiv universal
håndskrubb. Egner seg for
rengjøring av bord, beholdere,
bøtter etc.

Varenr. VIK3587

+2 +3 +4 +5 +6

Det ergonomiske håndtaket gjør
verktøyet komfortabelt å arbeide
med. Spredningsvinkelen gir svært
stor kontaktflate.

Varenr. VIK 4167

+2 +3 +4 +5 +6

Det ergonomiske håndtaket gjør
verktøyet komfortabelt å arbeide
med. Spredningsvinkelen gir
svært stor kontaktflate og gode
egenskaper for å rengjøre spor og
spalter.

Varenr. VIK4169

Medium håndbørste, langt skaft

4183

En solid universalbørste. Egner
seg for alle oppgaver fra oppvask
til rengjøring av svært tilgrisede
kjeler og kasseroller. Egner seg
også for rengjøring av maskiner
og utstyr.

Varenr. VIK3089

Medium skurebørste

3587

+2 +3 +4 +5 +6

50 x 43 x 410

+2 +3 +4 +5 +6

Det lange håndtaket gjør børsten
egnet for rengjøring av maskiner,
dype bøtter, beholdere/kar.

Varenr. VIK4183
0,22

15

121ºC
250ºF

PP, PBT

Stiv håndbørste, langt skaft

33

4185

50 x 43 x 410

Det lange håndtaket gjør børsten
egnet for rengjøring av maskiner,
dype bøtter, beholdere/kar.

Varenr. VIK4185
0,22

15

121ºC
250ºF

PP, PBT

Medium håndbørste, kort skaft

34

4187

0,22

64

10

121ºC
250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

50 x 70 x 245

For daglig rengjøring i industri- og
institusjonskjøkken. Egner seg for
rengjøring av gjenstridig smuss på
glatte flater, maskiner og bord så
vel som rengjøring av bøtter.

PP, PBT

Varenr. VIK4187

Børster for bord og benker
Stiv håndbørste, kort skaft

34

4189

0,21

10

121ºC
250ºF

50 x 70 x 245

For daglig rengjøring i industri- og
institusjonskjøkken. Egner seg for
rengjøring av gjenstridig smuss på
glatte flater, maskiner og bord så
vel som rengjøring av bøtter.

PP, PBT

Varenr. VIK4189

Myk håndbørste, kort skaft

53

4193

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

50 x 70 x 245

+2 +3 +4 +5 +6

For daglig rengjøring i industri- og
institusjonskjøkken. Kan holde på
mye vann.

Varenr. VIK4193
0,23

10

121ºC
250ºF

PP, PBT

+5

Knivbørste

40

4184

0,17

12

121ºC
250ºF

60 x 11 x 500

Med ergonomisk grep. Egner seg
for rengjøring av skjæremaskiner
og hurtighakker så vel som andre
maskiner der du må beskytte
hendene under rengjøring.

PP, PBT

Varenr. VIK4184

+5

Grillbørste

17

4040

3

250 x 80 x 75

Egner seg for rengjøring av
grillrister. Fosforbronse er ikke
FDA-godkjent.

Varenr. VIK4040
0,26

10

121ºC
250ºF

PP,
Fosforbronse

+2 +3 +4 +5 +6

Pulverbørste

Egner seg til å feie fine partikler
som mel.
60

4582

0,26

10

121ºC
250ºF

310 x 32 x 95

PP, PBT

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Myk støvbørste

50

4586

0,18

15

121ºC
250ºF

350 x 110 x 45

PP, PBT

50

0,18

15

121ºC
250ºF

Profesjonell håndbørste. Egner
seg til å feie fine partikler som mel
på bord og utstyr. Kan brukes
sammen med støvbrett 5660.

Varenr. VIK4586

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Medium støvbørste

4588

Varenr. VIK4582

350 x 110 x 45

PP, PBT

Profesjonell håndbørste. Egner
seg til å feie fine partikler som mel
på bord og utstyr. Kan brukes
sammen med støvbrett 5660.

Varenr. VIK4588

65

Pads, toalettbørste

Hygiene

+2 +3 +4 +5 +6

Padholder

120 x 95 x 230

5500

0,22

10

100ºC
212ºF

PP

Varenr. VIK5500

+2 +3 +4 +5 +6

Padholder

80 x 95 x 230

5510

0,23

Med låsesystem som holder
padsen på plass. Fest en av
padsene til holderen og du kan
rengjøre både gulv og vegger.

10

100ºC
212ºF

PP

Med låsesystem som holder
padsen på plass. Fest en av
padsene til holderen og du kan
rengjøre både gulv og vegger.

Varenr. VIK5510

Pads, hard

23 x 125 x 245

5523

0,02

3

10

100ºC
212ºF

Nylon

Passer for rengjøring av gjenstridig
smuss på flater med struktur.
Skurenylon er ikke godkjent av
FDA.

Varenr. VIK5523

Pads, medium

23 x 125 x 245

5524

0,02

10

100ºC
212ºF

Nylon

Passer for rengjøring av gjenstridig
smuss på flis og keramikk.
Skurenylon er ikke godkjent av
FDA.

Varenr. VIK5524

Pads, myk

23 x 125 x 245

5525

0,02

10

100ºC
212ºF

Nylon

Varenr. VIK5525

Neglebørste

+2 +3 +4 +5 +6 +9

6440

Svært solid neglebørste med
hull for oppheng i Vikans
veggbrakettsystem. Børsten kan
brukes for rengjøring av hender/
armer så vel som små bord/flater
og beholdere.

0,08

15

25

121ºC
250ºF

38 x 45 x 118

PP, PBT

Varenr. VIK6440
+3

Toalettbørste

30

5051

0,56

66

Passer for fjerning av smuss
med mye fett på glatte flater.
Skurenylon er ikke godkjent av
FDA.

6

100ºC
212ºF

700 x Ø180

Sterk og effektiv toalettbørste
med ekstra bust for rengjøring av
spylekanten og langt ergonomisk
håndtak. På holderen er det en
henger for toalettbørsten.

PP, PBT

Varenr. VIK5051

Rør- og flaskebørster
Børstesett til softismaskin

Hygiene
+5

Utvalg av børster som kan brukes
til å rengjøre softismaskiner.
5357

0,29

Varenr. VIK5357
1

121ºC
250ºF

PBT, PPN,
STS, ALU

Børstesett til softismaskin

+4

Utvalg av børster som kan brukes
til å rengjøre softismaskiner.
5358

0,38

Varenr. VIK5358
1

121ºC
250ºF

PBT, PPN,
STS, ALU

Rørbørste for fleksibelt skaft

170

5354

Ø12 x 190

+2 +3 +4 +5 +6

Børste til fleksibelt skaft for
rengjøring i meierier, bryggerier og
i fiskeindustrien.

Varenr. VIK5354
0,03

10

121ºC
250ºF

PBT, STS

Rørbørste for fleksibelt skaft

170

5356

Ø60 x 205

3
+2 +3 +4 +5 +6

Børste til fleksibelt skaft for
rengjøring i meierier, bryggerier og
i fiskeindustrien.

Varenr. VIK5356
0,05

12

121ºC
250ºF

PBT, STS

Fleksibelt forlengelsesskaft

5345

0,18

10

121ºC
250ºF

Ø15 x 1500

For rengjøring inne i lange buede
rør. Gjengene passer bare børste
5354 og 5356. Du kan koble på
flere fleksible stenger 5345 for å få
ønsket lengde på skaftet.

STS

Varenr. VIK5345

+5

Fleksibelt skaft, RFR

Ø15 x 1500

5350

For rengjøring inne i lange buede
rør. Gjengingen passer bare
53543 og 53563.

Varenr. VIK5350
0,21

10

121ºC
250ºF

STS, PP

+5

Fleksibelt skaft, nylon

Ø15 x 1500

5352

For rengjøring inne i lange buede
rør. Gjengingen passer bare
53543 og 53563.

Varenr. VIK5352
0,08

10

121ºC
250ºF

Nylon, PP

67

Rør- og flaskebørster

Hygiene
Rengjøringsbørste for avløp

150

5360

Ø15 x 293

+3 +4

+9

Rørbørste som egner seg for
rengjøring av avløp i for eksempel
sykehus.

Varenr. VIK5360
0,04

15

121ºC
250ºF

STS, PBT,
PP

+2 +3 +4 +5 +6

Medium flaskebørste

Rør- og flaskerengjører.
5370

0,09

15

150

Ø60 x 500

121ºC
250ºF

STS, PP,
PBT

Myk utvendig rørbørste

55

5371

0,46

3

5

100ºC
212ºF

500 x 270 x 110

PBT, STS,
Nylon

Medium utvendig rørbørste

25

5374

0,34

5

100ºC
212ºF

500 x 230 x 50

PBT, STS,
Nylon

Varenr. VIK5370

+3

Fleksibelt børstehode med
justerbar vinkel som gjør det mulig
å rengjøre flater med ulik form og
størrelse.

Varenr. VIK5371

+3

Fleksibelt børstehode med
justerbar vinkel som gjør det mulig
å rengjøre flater med ulik form og
størrelse.

Varenr. VIK5374

+2 +3 +4 +5 +6

Medium flaskebørste

Rør- og flaskebørste.
5375

0,09

15

150

Ø10 x 500

121ºC
250ºF

STS, PP,
PBT

Varenr. VIK5375

+2 +3 +4 +5 +6

Medium flaskebørste

Rør- og flaskebørste.
5376

0,08

15

110

Ø20 x 500

121ºC
250ºF

STS, PP,
PBT

Varenr. VIK5376

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv flaskebørste

Rør- og flaskebørste.
5378

0,11

68

15

110

Ø40 x 500

121ºC
250ºF

STS, PP,
PBT

Varenr. VIK5378

Rør- og flaskebørster

Hygiene
+2 +3 +4 +5 +6

Medium flaskebørste

Rør- og flaskebørste.
5379

0,11

15

110

Ø50 x 500

121ºC
250ºF

STS, PP,
PBT

+2 +3 +4 +5 +6

Medium rørbørste

538050

0,10

15

10

Ø50 x 140

121ºC
250ºF

PP, PBT

0,11

15

11

Ø63 x 150

121ºC
250ºF

PP, PBT

0,13

15

24

Ø77 x 155

121ºC
250ºF

PP, PBT

Stiv rørbørste Ø105 (NYTT PROD?)

37

5380103

0,16

12

121ºC
250ºF

Ø105x170 x

PP, PBT

0,14

12

30

Ø90x160

121ºC
250ºF

PP, PBT

0,16

37

12

Varenr. VIK538063

3
Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

Varenr. VIK538063

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

Varenr. VIK538077

Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

Varenr. VIK538090

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Stiv rørbørste

5380103

Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Medium rørbørste Ø90

538090

Varenr. VIK538050

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Stiv rørbørste Ø77

538063

Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv rørbørste Ø 63

538063

Varenr. VIK5379

121ºC
250ºF

Ø105x170

PP, PBT

Rørbørsten er effektiv til
rengjøring av ulike typer rør, for
eksempel i sorteringsmaskiner i
fiskeindustrien eller kjøttkverner.

Varenr. VIK5380103

69

Hygiene

Beholderbørster, børster med vanngjennomløp
+2 +3 +4 +5 +6

Kjøtthakkebørste

For rengjøring av kjøttkverner. Kan
også brukes som rørbørste.
7033

0,17

15

30

480 x Ø90

121ºC
250ºF

PP, ALU,
PBT

Beholderbørste

+2 +3 +4 +5 +6

7035

120 x Ø135

Egnet for rengjøring av tanker
og beholdere. Egner seg for
rengjøring av vanskelige steder
og rør i maskiner, det vil si i
fiskeindustrien og i kjøkken.

PP, PBT

Varenr. VIK7035

0,29

33

8

121ºC
250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv tankbørste

40

7037

0,47

3

Varenr. VIK7033

10

121ºC
250ºF

95 x 135 x 210

PP, PBT

40

0,48

10

100ºC
212ºF

95 x 135 x 210

PP, PPN

Håndbørste med vanngjennomløp

25

7056

0,22

10

121ºC
250ºF

25

0,25

10

121ºC
250ºF

44

Spesielt utviklet for rengjøring av
tanker og beholdere, for eksempel
i meierier og bryggerier. Kan også
brukes til rengjøring av gulv.

Varenr. VIK7039

+2 +3 +4 +5 +6

55 x 45 x 350

PP, PBT

Varenr. VIK7056

+2 +3 +4 +5 +6

55 x 45 x 350

Med hurtigkobling. Egner seg for
rengjøring av støvler før du går inn
i produksjonsområdet og andre
rengjøringsjobber der det kreves
store mengder vann til rengjøring.

PP, PBT

Varenr. VIK7056Q

Myk vinkeljusterbar børste m/
vanngjennomløp

7067

Varenr. VIK7037

Egner seg for rengjøring
av støvler før du går inn i
produksjonsområdet og andre
rengjøringsjobber der det kreves
store mengder vann til rengjøring.

Håndbørste med vanngjennomløp

7056Q

Spesielt utviklet for rengjøring av
tanker og beholdere, for eksempel
i meierier og bryggerier. Kan også
brukes til rengjøring av gulv.

+2 +3 +4 +5 +6

Medium tankbørste

7039

147 x 70 x 190

+2 +3 +4 +5 +6

Denne patenterte børsten er
justerbar i 4 vinkler som sikrer
ergonomisk korrekt arbeidsstilling.

Varenr. VIK7067
0,30

70

4

121ºC
250ºF

+7 +9

PP, PBT

Håndskraper

Hygiene

Håndskrape, 2K dobbeltblad

230 x 45 x 250

7711

0,16

20

121ºC
250ºF

PP, Gummi

0,17

232 x 45 x 250

20

121ºC
250ºF

PP, Gummi

0,14

100ºC
212ºF

PP,
Cellegummi

0,16

232 x 45 x 250

20

100ºC
212ºF

PP,
Cellegummi

0,17

20

121ºC
250ºF

Varenr. VIK7761

205 x 37 x 270

RF PP,
Gummi

Varenr. VIK4769

+2 +3 +4 +5 +6

Ø32 x 165

2934

20

Håndskrapen med dreieledd er
svært effektiv til fjerning av vann og
matvarerester. Når gummien er slitt
ned, kan kassetten lett skiftes ut
med art nr 7771. Cellegummien er
ikke godkjent av FDA.

Den ultrahygieniske håndskrapen
anbefales når matvaresikkerheten
er første prioritet. Konstruksjonen
med et enkelt blad gjør den svært
lett å rengjøre.

Miniskaft

0,05

3

Varenr. VIK7751

+2 +3 +4 +5 +6 +7

Håndskrape, enkeltblad

4769

Håndskrapen er særdeles effektiv
til fjerning av vann og matrester
fra bordflater. Når gummien er slitt
ned, kan kassetten lett skiftes ut
med art nr 7771. Cellegummien er
ikke godkjent av FDA.

+2 +3 +4 +5 +6

Klassisk håndskrape

7761

Håndskrape med dreieledd med
samme effektivitet som 7761, til
fjerning av vann og matrester fra
bordflater. Når gummien er slitt ned,
kan kassetten lett skiftes ut med art
nr 7731.

+2 +3 +4 +5 +6

230 x 45 x 250

20

+2 +3 +4 +5 +6

Varenr. VIK7721

Klassisk håndskrape

7751

Håndskrape med samme effektivitet som 7751, til fjerning av
vann og matrester fra bordflater.
Når gummien er slitt ned, kan
kassetten skiftes ut med art nr
7731.

Varenr. VIK7711

Håndskrape, 2K dobbeltbl. dreiel.

7721

+2 +3 +4 +5 +6

121ºC
250ºF

PP

Kan brukes sammen med
rørrensere for rengjøring av
maskiner eller naler for rengjøring
av bord.

Varenr. VIK2934

71

Feiekost, gulvkost

Hygiene
Skråskåret kost

+2 +3 +4 +5 +6

2914

270 x 40 x 300

Ypperlig for rengjøring av gulv
der det er liten plass. Egner seg
for rengjøring av sluk og renner i
slakterier. Egner seg for rengjøring
i våtrom.

PP, PET

Varenr. VIK2914

0,45

170

10

121ºC
250ºF

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Feiekost, 300 mm

109

2915

0,79

8

100ºC
212ºF

177 x 69 x 300

PP, PET

Varenr. VIK2915
+2 +3 +4 +5 +6

Feiekost, 470 mm

109

2920

1,14

3

4

100ºC
212ºF

177 x 69 x 470

PP, PET

75

0,28

10

121ºC
250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

179 x 34 x 235

Ypperlig for rengjøring av gulv
der det er liten plass. Egner seg
for rengjøring av sluk og renner i
slakterier og for rengjøring i fuktige
eller tørre områder.

PP, PBT

Varenr. VIK3104

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Myk støvkost

50

4586

0,18

15

121ºC
250ºF

350 x 110 x 45

PP, PBT

50

0,18

72

15

121ºC
250ºF

Profesjonell håndbørste. Egner
seg til å feie fine partikler som mel
på bord og utstyr. Kan brukes
sammen med støvbrett 5660.

Varenr. VIK4586

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Medium støvbørste

4588

Svært solid kost. Ypperlig
til bruk i kjøtt-, fisk- og
grønnsaksindustrien. Egner seg
for våtrom. De lange, tykke fibrene
gjør det enkelt å koste store
partikler.

Varenr. VIK2920

Feiekost, 235 mm

3104

Svært solid kost. Ypperlig
til bruk i kjøtt-, fisk- og
grønnsaksindustrien. Egner seg
for våtrom. De lange, tykke fibrene
gjør det enkelt å koste store
partikler.

350 x 110 x 45

PP, PBT

Profesjonell håndbørste. Egner
seg til å feie fine partikler som mel
på bord og utstyr. Kan brukes
sammen med støvbrett 5660.

Varenr. VIK4588

Støvbrett, gulvkost

Hygiene
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Støvbrett

Et godt og solid støvbrett som er
plant mot flaten som feies.
320 x 100 x 295

5660

0,29

10

100ºC
212ºF

PP

Gulvmopp med rett kobling, 300 mm

78

3166

0,48

15

121ºC
250ºF

58

0,49

10

121ºC
250ºF

140 x 50 x 300

PP, PBT

Varenr. VIK3166

125 x 55 x 400

PP, PBT

58

0,55

10

100ºC
212ºF

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Todelt solid kost der de fremre
stive fibrene løsner gjenstridige
partikler og de myke bakre fibrene
har gode feieegenskaper.

Varenr. VIK3174

3
+2 +3 +4 +5 +6

Myk gulvkost, 400 mm

3178

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Kost med rett kobling til
matvareindustrien. De lange
fibrene gjør den spesielt velegnet
til fjerning av fine partikler (f. eks.
mel).

Myk / Stiv gulvkost, 400 mm

3174

Varenr. VIK5660

125 x 60 x 400

PP, PPN

Egner seg for bakerier
som melkost så vel som i
sjokoladepulverfabrikker. Bør bare
brukes i tørre områder.

Varenr. VIK3178

+2 +3 +4 +5 +6

Myk gulvkost, 400 mm

Ypperlig for feiing i restauranter,
kjøkken, inngangspartier etc.
60

3179

0,52

10

121ºC
250ºF

125 x 55 x 400

PP, PBT

Myk / Stiv gulvkost, 600 mm

60

3194

0,80

10

121ºC
250ºF

Varenr. VIK3179

132 x 65 x 610

PP, PBT

+2 +3 +4 +5 +6

Todelt solid kost der de fremre
stive fibrene løsner gjenstridige
partikler og de myke bakre fibrene
har gode feieegenskaper.

Varenr. VIK3194

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Myk gulvkost, 600 mm

Ypperlig for feiing i restauranter,
kjøkken, inngangspartier etc.
57

3199

0,82

10

121ºC
250ºF

132 x 55 x 610

Varenr. VIK3199

PP, PBT

73

Gulv- veggbørste

Hygiene
Stiv børste m/vanngjennomløp

25

7041

0,42

10

121ºC
250ºF

100 x 65 x 270

PP, PBT

Medium veggvasker m/
vanngjennopløp

33

7043

0,44

10

121ºC
250ºF

36

0,31

3

6

121ºC
250ºF

100 x 65 x 270

PP, PBT

Varenr. VIK7041

Vannmatet dekkskrubb som
egner seg for bruk overalt. Effektiv
vannspredning. Ypperlig for svært
skitne områder.

Varenr. VIK7043

+2 +3 +4 +5 +6

110 x 70 x 230

Spesielt utviklet for rengjøring av
mindre områder. Når du presser
fibrene hardt mot gulvet kan du
rengjøre inn i hjørner og området
der veggen og gulvet møtes.

PP, PBT

Varenr. VIK7044

+2 +3 +4 +5 +6

Vinkelbørste

45

7047

Vannmatet dekkskrubb som
egner seg for bruk overalt. Effektiv
vannspredning. Ypperlig for svært
skitne områder.

+2 +3 +4 +5 +6

Stiv skrubbebørste

7044

+2 +3 +4 +5 +6

110 x 145 x 245

Vinkelen på børstehodet gjør det
enklere å rengjøre under maskiner
og utstyr.

Varenr. VIK7047
0,51

74

4

121ºC
250ºF

PP, PBT

Gulv- veggbørste

Hygiene
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Dekkskrubb, 300 mm

45

7060

115 x 70 x 300

Svært effektiv skrubb for gulv.
Egner seg for gulv med mindre
fuger.

Varenr. VIK7060
0,54

16

121ºC
250ºF

PP, PBT

Vegg- / gulvvaskebørste, 300 mm

45

7061

115 x 70 x 300

+2 +3 +4 +5 +6

Svært effektiv skrubb for både
vegger og gulv. Egner seg for gulv
med mindre fuger.

Varenr. VIK7061
0,54

16

121ºC
250ºF

PP, PBT

+2 +3 +4 +5 +6

Dekkskrubb, 470 mm

43

7062

0,83

8

121ºC
250ºF

110 x 70 x 470

PP, PBT

59

Varenr. VIK7062

3
+2 +3 +4 +5 +6 +9

Myk gulvbørste, 300 mm

7066

Bred børste for skrubbing av gulv.
Svært effektiv skrubb for både
vegger og gulv. Egner seg for gulv
med mindre fuger.

127 x 69 x 300

Kun for feiing i tørre områder.
Slitte fibre oppfyller ikke kravene i
Hygienecharteret

Varenr. VIK7066
0,54

8

100ºC
212ºF

PP, PP

Medium gulvbørste, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6

For feiing av medium store
partikler i fuktige miljøer.
63

7068

0,59

8

121ºC
250ºF

131 x 69 x 300

Varenr. VIK7068

PP, PBT

75

Gulvskrape

Hygiene
Enkeltbladskrape

+2 +3 +4 +5 +6

7071

Den ultrahygieniske håndskrapen
anbefales når matvaresikkerheten
er første prioritet. Konstruksjonen
med et enkelt blad gjør den svært
lett å rengjøre.

0,33

+7

95 x 40x..

15

121ºC
250ºF

RF PP,
Gummi

400 mm og 500 mm også i orange

2K dobbeltbladskrape

+2 +3 +4 +5 +6

7712

Gulvskrape med samme
effektivitet som 7752, til fjerning av
vann og matrester. Med fokus på
matvaresikkerhet. Når gummien er
slitt ned, kan kassetten lett skiftes
ut med art nr 7732.

0,26
+7

105 x 45 x..

10

121ºC
250ºF

PP, Gummi

600 mm også i orange

2K dobbeltbladskrape, dreieledd

3
107 x 45x..

7723

0,35

10

121ºC
250ºF

PP, Gummi

43 x 27 x 600

7734

0,17
+7

20

121ºC
250ºF

PP, Gummi

600 mm også i orange

Klassisk gulvskrape, sort gummi

105 x 45 x ..

7752

0,23

+7

10

100ºC
212ºF

400 mm - varenr. VIK7712
500 mm - varenr. VIK7713
600 mm - varenr. VIK7714
700 mm - varenr. VIK7715
+2 +3 +4 +5 +6 +9

Gulvskrape med dreieledd med
samme effektivitet som 7763, til
fjerning av vann og matrester. Med
fokus på matvaresikkerhet. Når
gummien er slitt, kan kassetten lett
skiftes ut med art nr 7733.

400 mm - varenr. VIK7722
500 mm - varenr. VIK7723
600 mm - varenr. VIK7724
700 mm - varenr. VIK7725

Utskiftingsblad til 2K
dobbeltbladskrape, 600 mm

76

400 mm - varenr. VIK7070
500 mm - varenr. VIK7071
600 mm - varenr. VIK7072
700 mm - varenr. VIK7073

PP,
Cellegummi

500 mm og 600 mm også i orange

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Hyppig rengjøring forhindrer
opphopning av bakterier mellom
de 2 listene. Kan brukes til 7714
og 7724.

400 mm - varenr. VIK7732
500 mm - varenr. VIK7733
600 mm - varenr. VIK7734
700 mm - varenr. VIK7755

+2 +3 +4 +5 +6

Gulvskrapen er særdeles effektiv til
fjerning av vann og matrester. Når
gummien er slitt, kan kassetten
lett skiftes ut med art nr 7772.
Cellegummien er ikke godkjent
av FDA.

400 mm - varenr. VIK7752
500 mm - varenr. VIK7753
600 mm - varenr. VIK7754
700 mm - varenr. VIK7755

Gulvskrape

Hygiene

Klassisk gulvskrape, hvit gummi

107 x 45 x ..

7764

0,37

10

100ºC
212ºF

RF PP,
Cellegummi

Utskriftingsblad til klassisk skrape,
600 mm

43 x 27 x 600

7774

0,15

20

100ºC
212ºF

PP,
Cellegummi

Gulvskrape neopren, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Dreieleddet sikrer rask og effektiv
rengjøring av områder som er
vanskelige å nå. Egner seg for
områder der det er liten plass.
Cellegummien er ikke godkjent
av FDA.

400 mm - varenr. VIK7762
500 mm - varenr. VIK7763
600 mm - varenr. VIK7764
700 mm - varenr. VIK7765

+5

+9

Hyppig rengjøring forhindrer
opphopning av bakterier mellom
de 2 gummilistene. Kan brukes til
7754 og 7764. Cellegummien er
ikke godkjent av FDA.

400 mm - varenr. VIK7772
500 mm - varenr. VIK7773
600 mm - varenr. VIK7774
700 mm - varenr. VIK7775
+5

3

Egner seg for rengjøring i
slakterier.
70 x 113 x 600

7074

1,08

1

121ºC
250ºF

Varenr. VIK7074

STS, Neopren

Ekstra blad, 600 mm
Neoprenblad for 7074.
40 x 5 x 600

7075

0,21

1

121ºC
250ºF

Varenr. VIK7075

Neopren

Nyhet!
Vikan kondensskrape samler opp kondensvann
fra tak, rør og ventilasjon uten å dryppe. Passer til
teleskopskaft 2973 og skaft 2991 med vanngjennomløp. Vannet samles opp i en egen beholder/
flaske, eller går via slange som fører vannet til sluk.
VIK7716

Kondensskrape, 400 mm.

+2 +3 +4 +5 +6

VIK1100

Flaske med hurtigkobling, hvit, 0.5 liter.
Passer 2973Q5 og 2991Q5

VIK 9441 Slange med hurtigkobling, 1500 mm

77

Vikan skaft

Hygiene

+2 +3 +4 +5 +6

Skaft i rustfritt stål

Ø32

2939

1,16

5

100ºC
212ºF

Ø42 x 1500

STS, PP

Ergonomisk skaft, aluminium

Ø32

2935

0,52

10

100ºC
212ºF

Ø42 x ..

ALU, PP

3

0,51

Ø32

10

100ºC
212ºF

Ø42 x ..

Glassfiber,
PP

Aluminiumsskaft, 650 mm

2981

0,21

20

Ø31

Ø31 x 645

100ºC
212ºF

ALU, PP

Aluminiumsskaft slangekobling
m/vanngjennomløp, 1500 mm

Ø31

2991

0,59

10

100ºC
212ºF

Ø31 x 1500

ALU, PP

0,59

Ø31

78

10

+2 +3 +4 +5 +6 +7

Ergonomisk riktig skaft med
komfortabelt grep, avrundet
topp og henger. Ikke bruk disse
skaftene der de kan bli utsatt for
syre og klorin.

1300 mm - varenr. VIK2935
1500 mm - varenr. VIK2937

100ºC
212ºF

Ergonomisk riktig skaft med
komfortabelt grep, avrundet topp
og henger.

1300 mm - varenr. VIK2936
1500 mm - varenr. VIK2938
1700 mm - varenr. VIK2972

+2 +3 +4 +5 +6

Ergonomisk riktig skaft med
komfortabelt grep, avrundet topp
og henger. Passer til alle Vikanprodukter.

Varenr. VIK2981

+2 +3 +4 +5 +6

Skaft med vannforsyning og
slangekobling. Ergonomisk riktig
skaft med komfortabelt grep som
hindrer at brukeren blir kald på
hendene. Maksimalt trykk 6 bar
og maksimalt 50°C.

Varenr. VIK2991

Aluminiumsskaft, hurtigkobling
m/vanngjennomløp, 1500 mm

2991Q

1000 mm - varenr. VIK2983
1500 mm - varenr. VIK2939

+2 +3 +4 +5 +6

Glassfiberskaft

2936

Egner seg for bruk på steder der
aluminium eller glassfiber ikke
er godkjent. Egner seg for CIP
(cleaning in place / rengjøring på
stedet) rengjøringsvæsker.

Ø31 x 1500

ALU, PP

+2 +3 +4 +5 +6

Skaft for vannforsyning med
hurtigkobling. Ergonomisk riktig
skaft med komfortabelt grep som
hindrer at brukeren blir kald på
hendene. Maksimalt trykk 6 bar
og maksimalt 50°C.

Varenr. VIK2991Q

Vikan skaft

Hygiene
+5

Teleskopskaft

Ø32

2925

0,65

5

100ºC
212ºF

Ø35 x 1300-1800

Universalskaft som kan justeres
i forhold til høyden på brukeren
av skaftet. Det forbedrer
arbeidsposisjonen for brukeren og
reduserer faren for ryggproblemer.

ALU, PP

Varenr. VIK2925

+5

Teleskopskaft

Ø32 x 1045

2932

0,34

4

100ºC
212ºF

ALU, PP

Varenr. VIK2932
+2 +3 +4 +5 +6

Miniskaft

Ø32 x 165

2934

0,05

20

121ºC
250ºF

PP

Teleskopskaft, slangekobling
m/vanngjennomløp

Ø32

2973

1,00

2

100ºC
212ºF

Ø35 x 1675-2780

ALU, PP

Ø32

1,00

2

100ºC
212ºF

Ø35 x 1675-2780

ALU, PP

0,93

3
+2 +3 +4 +5 +6

Skaft for vannforsyning med
slangekobling. Ergonomisk riktig
skaft med komfortabelt grep som
hindrer at brukeren blir kald på
hendene. Maksimalt trykk 6 bar
og maksimalt 50°C.

+2 +3 +4 +5 +6 +7

Skaft for vannforsyning med
hurtigkobling. Ergonomisk riktig
skaft med komfortabelt grep som
hindrer at brukeren blir kald på
hendene. Maksimalt trykk 6 bar
og maksimalt 50°C.

+2 +3 +4 +5 +6 +9

Ø32

2

Varenr. VIK2934

Varenr. VIK2973Q

Teleskopskaft

2975

Kan brukes sammen med
rørrensere for rengjøring av
maskiner eller naler for rengjøring
av bord.

Varenr. VIK2973

Teleskopskaft, hurtigkobling
m/vanngjennomløp

2973Q

Kan brukes sammen med store
slangerensere, 5384/5385 og
andre Vikan slangerensere
for skaft. Brukes kun inne
i rør. Bestem selv den egen
skaftlengde.

100ºC
212ºF

Ø35 x 1675-2780

ALU, PP

Ergonomisk riktig skaft med
komfortabelt grep som hindrer at
brukeren blir kald på hendene og
dette fører til bedre vaskeresultat.

Varenr. VIK2975

Teleskopisk glassfiberskaft

Ø35

2977

0,43

1

100ºC
212ºF

Ø40 x 2190-6000

Dette lette materialet gjør skaftet
svært enkelt å bruke. Passer
sammen med 53713/53743 for
rengjøring av høye nivåer. Skaftet
bøyes ikke under bruk.

Glassfiber, PP

Varenr. VIK2977

79

Spader

Hygiene
Spade - kort skaft, stort blad

5600

1,68

1

100ºC
212ºF

1150 x 90 x 340

Kort skaft, stort blad. En slagfast
spade som egner seg til bruk til
næringsmidler. Spadene er stabile
og svært nyttige når du arbeider
på/fra gulvet.

PP

Varenr. VIK5600

Spade - langt skaft, stort blad

5601

1,84

1

100ºC
212ºF

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

1300 x 90 x 340

Langt skaft, stort blad. En slagfast
spade som egner seg til bruk til
næringsmidler. Spadene er stabile
og svært nyttige når du arbeider
på/fra gulvet.

PP

Varenr. VIK5601

Spade med dreneringshull kort, skaft hvit

1150 x 90 x 340

5603

+5

Kort skaft, stort blad. Hullene gjør
at væske dreneres hurtig. Egner
seg for alle bransjer.

Varenr. VIK5603
1,56

3

1

100ºC
212ºF

PP

Spade med dreneringshull, langt skaft sort

1300 x 90 x 340

5604

+9

Langt skaft, stort blad. Hullene
gjør at væske dreneres hurtig.
Egner seg for alle bransjer.

Varenr. VIK5604
1,72

1

100ºC
212ºF

PP

Spade - kort skaft, lite blad

1150 x 75 x 270

5610

1,56

1

100ºC
212ºF

PP

1,72

1300 x 75 x 270

1

100ºC
212ºF

PP

1,50

1240 x 85 x 275

80

6

100ºC
212ºF

+2 +3 +4 +5 +6

Langt skaft, lite blad. En slagfast
spade som egner seg til bruk i
næringsmiddelsammenheng.
Spadene er stabile og svært
nyttige når du arbeider på/fra
gulvet.

Varenr. VIK5611

Spade - D-grep, lite, dypt blad

5621

Kort skaft, lite blad. En slagfast
spade som egner seg til bruk
i næringsmiddelsammenheng.
Spadene er stabile og svært
nyttige når du arbeider på/fra
gulvet.

Varenr. VIK5610

Spade - langt skaft, lite blad

5611

+2 +3 +4 +5 +6

PP

+2 +3 +4 +5 +6

D-grep, langt skaft, lite, dypt
blad. Spade i ett stykke
som egner seg til bruk i
næringsmiddelsammenheng.
Nyttig når du arbeider fra en
beholder til transportbånd.

Varenr. VIK5621

Spader, øser, bøtter.
Spade - D-grep, stort, dypt blad

1040 x 90 x 350

5623

1,60

5

100ºC
212ºF

PP

1,20

1040 x 50 x 270

5

100ºC
212ºF

PP

1,20

1040 x 50 x 270

5

100ºC
212ºF

PP

335 x 123 x 190

100ºC
212ºF

PP

335 x 85 x 180

5685

12

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

D-grep, kort skaft, standard
blad. Spade i ett stykke
som egner seg til bruk i
næringsmiddelsammenheng.
Nyttig når du arbeider fra en
beholder til transportbånd.

En ypperlig øse med målemerker
på innsiden. Egner seg for
kjøkken, meierier og andre
områder der det brukes øser.

Varenr. VIK5680

100ºC
212ºF

PP

En ypperlig øse med målemerker
på innsiden. Egner seg for
kjøkken, meierier og andre
områder der det brukes øser.

Varenr. VIK5685

Bøtte 12 liter

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

5686

325 x 312 x 318

En bøtte som er utformet av
Vikan med mange funksjoner
som omfatter: helletut, unikt
tømmegrep, håndtak av rustfritt
stål.

PP

Varenr. VIK5686

0,97

5

3

+2 +3 +4 +5 +6

1 liters øse

0,22

D-grep, kort skaft, standard
blad. Spade i ett stykke
som egner seg til bruk i
næringsmiddelsammenheng.
Nyttig når du arbeider fra en
beholder til transportbånd.

+2 +3 +4 +5 +6

5680

10

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Varenr. VIK5629/5631?

2 liters øse

0,28

D-grep, kort skaft, stort,
dypt blad. Spade i ett stykke
som egner seg til bruk i
næringsmiddelsammenheng.
Nyttig når du arbeider fra en
beholder til transportbånd.

Varenr. VIK5625

Spade - T-grep, standard blad

5625

+1 +2 +3 +4 +5 +6

Varenr. VIK5623

Spade - D-grep, standard blad

5625

Hygiene

100ºC
212ºF

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Bøttelokk

Lokket beskytter innholdet i bøtte
5686.
373 x 25 x 310

5687

0,22

20

100ºC
212ºF

Varenr. VIK5687

PP

81

Gaffel, røreblad

Hygiene

+5

Hygienegaffel

Ultrahygienisk gaffel for
bruk i vinindustrien eller i
næringsmiddelindustrien generelt.

1270 x 120 x 270

5690

Varenr. VIK5690
1,45

1

100ºC
212ºF

PP

+5

Hygienerake

Ultrahygienisk rake for
bruk i vinindustrien eller i
næringsmiddelindustrien generelt.

156 x 200 x 200

5691

Varenr. VIK5691
0,42

1

100ºC
212ºF

PP

+5

Røreblad m/kort skaft

7007

0,73

3

1

170ºC
338ºF

900 x 160 x 35

Lite blad, kort skaft, varme
bestandig 170C. Egner seg for
røring i wok og store kjeler. Vi
anbefaler at røreren ikke ligger i
wok/kjele.

Nylon

Varenr. VIK7007

+5

Stort røreblad m/skaft

7009

0,97

1

170ºC
338ºF

1200 x 185 x 35

Stort blad, langt skaft, varme
bestandig 170C. Egner seg for
røring i wok og store kjeler. Vi
anbefaler at røreren ikke ligger i
wok/kjele.

Nylon

Varenr. VIK7009

+5

Lite røreblad m/skaft

7010

0,95

1

100ºC
212ºF

1200 x 160 x 35

Lite blad, langt skaft. Bladet har
avrundede hjørner og en side
er rettere enn den andre som
gjør det mulig å røre helt inn til
veggene i kjelen eller beholderen.

PP

Varenr. VIK7010

Røreblad
Rørebladet gjør det enklere å
rengjøre runde flater. Egner seg for
tømming av beholdere og kjeler.

220 x 30 x 112

7011

Varenr. VIK7011
0,12

20

121ºC
250ºF

Nylon

Røreblad med hull m/skaft

1200 x 160 x 35

7012

0,95

82

1

100ºC
212ºF

PP

+1

+5

Lite blad med hull, langt skaft.
Hullene gjør at ingrediensene
passerer gjennom rørebladet og
gjør det enklere å blande.

Varenr. VIK7012

Slikkepott, håndskuffer

Hygiene

Slikkepottblad

220 x 30 x 112

7013

0,14

20

100ºC
212ºF

PE

Varenr. VIK7013

+1 +2 +3 +4 +5 +6

Stor håndskuffe

360 x 95 x 160

5670

Det fleksible bladet gjør det
enklere å rengjøre runde flater.
Egner seg for tømming av
beholdere og kjeler.

En god og solid håndskuffe med
skrapekant. Ypperlig all-round
skuffe for bruk på alle områder.

Varenr. VIK5670
0,23

12

100ºC
212ºF

PP

Stor håndskuffe

+2 +3 +4 +5 +6 +7

5672

550 x 85 x 275

Håndskuffer egner seg også
godt for å overføre ingredienser.
Håndskuffene har samme
dråpeform som spadene og gir
samme sikre og komfortable grep.

PP

Varenr. VIK5672

0,60

10

100ºC
212ºF

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Liten håndskuffe

5673

0,50

12

100ºC
212ºF

545 x 50 x 270

Håndskuffer egner seg godt
for å flytte på ingredienser.
Håndskuffene har samme form
som spadene og gir samme sikre
og komfortable grep.

PP

Varenr. VIK5673

Medium håndskuffe – 1 liter

330 x 75 x 120

5675

3

+1 +2 +3 +4 +5 +6

+7

En god og solid håndskuffe med
skrapekant. Ypperlig all-round
skuffe til bruk på alle områder.

Varenr. VIK5675
0,14

12

100ºC
212ºF

PP

Liten håndskuffe – 1/2 liter

5677

0,12

15

100ºC
212ºF

+1 +2 +3 +4 +5 +6

300 x 95 x 100

Lett håndskuffe med et behagelig
håndtak. Håndskuffen kan
henge på alle typer veggstativer.
Fremstilt av holdbar FDA-godkjent
polypropylen.

PP

Varenr. VIK5677

83

Vikan opphengssystem

Hygiene
Opphengssystem, 910 mm

65 x 115 x 910

0600

1,31

1

100ºC
212ºF

ALU, Nylon

Heng opp koster og børster etter
bruk for å øke holdbarheten på
rengjøringsutstyret. Veggopphenget kan fargekodes ved hjelp
av endehettene i 6 farger som
følger med.

Varenr. VIK0600

Opphengssystem, 470 mm

65 x 115 x 470

0605

0,63

1

100ºC
212ºF

ALU, Nylon

Heng opp koster og børsteretter
bruk for å øke holdbarheten på
rengjøringsutstyret.Veggopphenget kan fargekodes ved hjelp
av endehettene i 6 fargersom
følger med.

Varenr. VIK0605

Opphengssystem, 247 mm

65 x 115 x 247

0610

0,32

3

1

100ºC
212ºF

ALU, Nylon

Heng opp koster og børsteretter
bruk for å øke holdbarheten
på rengjøringsutstyret.Veggopphenget kan fargekodes ved
hjelp av endehettene i 6 farger
som følger med.

Varenr. VIK0610

Veggoppheng

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

0615

En glatt overflate som er enkel
å rengjøre uten hull eller spalter
der det kan samle seg skitt.
Ypperlig for å systematisere
rengjøringsutstyret og å
implementere fargekodingen.

0,21

60 x 160 x 238

1

100ºC
212ºF

RF PP

Varenr. VIK0615

Stålopphengsystem 1 krok

58 x 70 x 48

0616

Heng opp koster og børster etter
bruk for å øke holdbarheten på
rengjøringsutstyret.

Varenr. VIK0616
0,06

1

121ºC
250ºF

STS

Stålopphengsystem 4 krok

58 x 70 x 305

0617

Heng opp koster og børster etter
bruk for å øke holdbarheten på
rengjøringsutstyret.

Varenr. VIK0617
0,36

1

121ºC
250ºF

STS

Stålopphengsystem 6 krok

58 x 70 x 462

0618

Heng opp koster og børster etter
bruk for å øke holdbarheten på
rengjøringsutstyret.

Varenr. VIK0618
0,61

84

1

121ºC
250ºF

STS

Vikan opphengssystem

Hygiene

Veggoppheng til bøtter

375 x 30 x 65

0620

0,25

1

121ºC
250ºF

STS

Veggbraketten gjør det mulig å
henge opp bøtten på veggen. Den
rene bøtten kan plasseres med
bunnen opp eller ned etter ønske.

Varenr. VIK0620

Liten krok

75 x 60 x 25

0691

0,02

30

100ºC
212ºF

Nylon

De separate krokene gjør bruken
av veggopphenget mer fleksibel.
Brukes sammen med 0600 +
0605 + 0610.

Varenr. VIK0691

Stor holder

112 x 86 x 25

0692

0,08

20

100ºC
212ºF

PP

De separate holderne gjør bruken
av veggopphenget mer fleksibel.
Brukes sammen med 0600 +
0605 + 0610.

Varenr. VIK0692

3

Endestykker
Ekstra endestykker for 0600 +
0605 + 0610.
35 x 10 x 5

0694

0,02

10

100ºC
212ºF

Varenr. VIK0694

PP

Ekstra stor holder

73 x 100 x 25

0696

0,05

20

100ºC
212ºF

Nylon

De separate holderne gjør bruken
av veggopphenget mer fleksibel.
Brukes sammen med 0600 +
0605 + 0610.

Varenr. VIK0696

Ekstra stor holder

73 x 100 x 25

0698

0,11

20

100ºC
212ºF

Nylon

De separate holderne gjør bruken
av veggopphenget mer fleksibel.
Brukes sammen med 0600 +
0605 + 0610.

Varenr. VIK0698

85

Koblinger

Hygiene
Krankobling
For 1/2" og 3/4" kran. Maksimalt
trykk er 25 bar og 80°C.
Ø30 x 32

0700

0,05

1

80ºC
176ºF

Varenr. VIK0700

Forkrommet
messing

Slangekobling

Ø30 x 42

0701

0,08

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

1/2" slangekobling som
passer mellom 1/2" slange og
hurtigkobling. Maksimalt trykk er
25 bar og 80°C.

Varenr. VIK0701

Automatisk vanntett kobling

Ø30 x 67

0703

0,13

3

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

1/2" slangekobling med stopp
når den kobles fra hurtigkobling.
Maksimalt trykk er 25 bar og
80°C.

Varenr. VIK0703

Han- / Hun-kobling

Ø33 x 43

0705

Brukes for å koble sammen 2 1/2"
slanger. Maksimalt trykk er 25 bar
og 80°C.

Varenr. VIK0705
0,14

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

Automatisk vanntett kobling

Ø30 x 60

0706

0,09

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

Beskytter slangen mot å bli
bøyd eller vridd under bruk. Med
automatisk vannstopp. Maksimalt
trykk er 25 bar og 80°C.

Varenr. VIK0706

Slangenippel
1/2" slangeunion som passer 1/2"
og 3/4" slange.
Ø24 x 61

0708

0,08

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

Heavy duty pistol

+2 +3 +4 +5 +6

0711

Vannpistolen reduserer
vannforbruket. Når du trykker
på avtrekkeren bestemmer
du spylestrålen, noe som gjør
vannpistolen egnet for mange
rengjøringsoppgaver.

0,88

86

1

Varenr. VIK0708

140 x 160 x 55

1

60ºC
140ºF

Messing, STS,
Gummi

Varenr. VIK0711

Koblinger, pensel

Hygiene

Hurtigkobling ½"

Ø24 x 32

0712

1/2" hurtigkobling mellom 0711
vannpistol og slange. Maksimalt
trykk er 25 bar og 80°C.

Varenr. VIK0712
0,05

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

Hurtigkobling 3/4"
¾” lynkobling med ½” kobling.
Maksimalt trykk 25 bar og 80°C.
Ø27 x 35

0715

0,94

10

80ºC
176ºF

Varenr. VIK0715

Forkrommet
messing

Slangekobling 3/4"

Ø34 x 43

0716

3/4" slangekobling som passer på
3/4" slange. Maksimalt trykk er 25
bar og 80°C.

Varenr. VIK0716
0,12

1

80ºC
176ºF

Forkrommet
messing

+3

Pensel, 30 mm

555030

0,02

10

121ºC
250ºF

185 x 10 x 30

PP, PBT

Varenr. VIK555030

+3

555050

10

121ºC
250ºF

0,05

10

190 x 10 x 50

PP, PBT

Varenr. VIK555050

+3

121ºC
250ºF

+5

Egner seg til å stryke ut for
eksempel egg, melk og varm
sjokolade på brød og kaker. Kan
også brukes som støvkost der det
er liten plass.

Pensel, 70 mm

555070

+5

Egner seg til å stryke ut for
eksempel egg, melk og varm
sjokolade på brød og kaker. Kan
også brukes som støvkost der det
er liten plass.

Pensel, 50 mm

0,03

3

+5

195 x 10 x 70

Egner seg til å stryke ut for
eksempel egg, melk og varm
sjokolade på brød og kaker. Kan
også brukes som støvkost der det
er liten plass.

PP, PBT

Varenr. VIK555070

87

Hygiene

3

VIKAN Transport system
-

Bredt sortiment av profesjonelle rengjøringsrekvisitter for kjøretøy
Meget sterke bilbørster m/vanngjennomløp som kan klare alle profesjonelle bilvaskoppgaver
VIKAN Transport system® er markedsleder og det foretrukne merke innenfor den europeiske buss- og lastebilbransjen

VIKAN Nr Beskrivelse

VIKAN Nr Beskrivelse

475552

Allround børste m/vanngjennomløp.
Myk gummikant gir god beskyttelse

526852

Vinkeljusterbar børste m/vanngjennomløp.
Myk gummikant gir god beskyttelse

545252

Stor, rund felgbørste m/vanngj.løp.
Effektiv rengjøring av felg på større kjøretøy.

574752

525452

Håndbørste m/vanngj.løp. Ideell til vask av
personbil og mindre varebiler.

Vaskebørste high/low. Børstens vinklede
fasong sikrer effektiv rengjøring i alle høyder.
Myk gummikant gir god beskyttelse.

522252

707752

Wipe-n-shine 25 cm Fjerner effektivt vann fra
større overflater

Håndbørste med langt skaft. Til lettere
rengjøringsoppgaver.

707852

Wipe-n-shine 35 cm Fjerner effektivt vann fra
større overflater

707952

Wipe-n-shine 45 cm. Fjerner effektivt vann fra
større overflater

473752

Gummiskrape m/svamp. Ideell for vindusvask,
fjerner effektivt insekter. 50 cm skaft

473352

Gummiskrape m/svamp. Ideell for vindusvask,
fjerner effektivt insekter. 70 cm skaft

473552

Gummiskrape m/svamp. Ideell for vindusvask,
fjerner effektivt insekter. 100 cm skaft

88

708852-40 Gulvsvaber 40 cm med oljeresistent gummi.
Fjerner effektivt vann og olje fra gulv.
708852-60 Gulvsvaber 40 cm med oljeresistent gummi.
Fjerner effektivt vann og olje fra gulv.
561552

Plastspade. Ideell til brukved transport av farlig
gods eller som snøspade.

