
Hæver Standarden for  
Sikkerhed, Tryghed og Hygiejne 

Ultra Safe Technology 
Håndbørste



Hygiejnekritisk rengøring  
bliver lettere

med lanceringen af vores nyeste  
håndbørste med Ultra Safe Technology

Vikan udvider sit sortiment af produkter, der er designet specielt til  
hygiejnekritiske miljøer, med en ny håndbørste med Ultra Safe Technology  

og stive børstehår (3891x). 

UST Håndbørsten er designet i tæt samarbejde med partnere 
i fødevareindustrien. Takket være banebrydende innovation  
og avanceret teknologi har den en uovertruffen effektivitet og 
sikkerhed. Håndbørstens patenterede design letter rengøringen 
og sikrer, at færre børstehår falder ud med tiden.

Rengøringsevne:  

Placeringen af børstehårsenheden er designet til at sikre effektiv skrubning.  
Mellemrummet mellem børstehårsenheden gør børsten nem at rengøre og sikrer, at der 
ikke sætter sig snavs mellem børstehårene.

Godkendt til fødevarekontakt:

Fremstillet af materialer, der er i overensstemmelse med EU’s og FDA’s krav og er grundigt 
testet, dokumenteret og godkendt til fødevarekontakt.

Udadbuede børstehår: 

Udadbuede børstehår gør det lettere at komme ind i hjørner, samlinger og andre svært 
tilgængelige steder.

Stabil platform:  

Stive børstehår skaber en stabil platform, som gør det lettere at lægge ekstra kræfter 
i at fjerne kraftig snavs.

Ergonomi: 
Ergonomisk designet børsteblok sikrer, at børsten ikke glider ud af hånden, og den 
reducerer belastningen på håndleddet.

Hygiejnisk ophængningshul:

Dråbeformet ophængningshul lader vandet løbe af og gør det muligt at hænge børsten på 
en krog eller et Shadow Board.



Læs mere på vikan.com
danmark@vikan.com
Tel.: +45 96 14 26 10

ULTRA SAFE TECHNOLOGY er en del af Vikans ambition om at skabe de mest sikre, trygge og hygiejniske rengøringsrekvisitter  
til fødevareindustrien. Der er foretaget grundige tests, som har vist god funktionalitet og stor slidstyrke samt høj kemisk og 
termisk modstandsdygtighed. Vores prisvindende og patenterede design har følgende fordele, som gælder for hele UST-serien:

• Lette at rengøre, tørre og efterse visuelt, hvilket reducerer risikoen for, at rekvisitterne fungerer som bærere af snavs.
• Glat overfladefinish uden spidse indvendige vinkler, metalklammer eller resin, hvilket minimerer antallet af steder, hvor 

allergener og mikroorganismer kan samle sig.
• Fremragende børstehårssikkerhed mindsker risikoen for kontaminering med fremmedlegemer ved brug på overflader 

med fødevarekontakt.
• Fremstillet af materialer, der er i overensstemmelse med EU’s og FDA’s krav og er grundigt testet, dokumenteret og 

godkendt til fødevarekontakt.
• Unikke børstehårsmønstre sikrer høj rengøringseffektivitet, så opgaven kan udføres hurtigere.
• Stærk, robust, let og ergonomisk konstruktion, som øger børstens levetid og mindsker brugertræthed. 

Scan her  for at få mere at 
vide om UST-produktserien

UST Håndbørste  
m/kort skaft, Stiv 
Varenummer: 4179x

UST Håndbørste  
m/langt skaft, Stiv 
Varenummer: 4196x

UST Støvekost,  
Blød 
Varenummer: 4581x

UST Støvekost,  
Medium 
Varenummer: 4585x

UST Håndbørste, 
Stiv 
Varenummer: 3891x

UST Fejekost, 
Blød 
Varenummer: 3171x

UST Fejekost, 
Medium 
Varenummer: 3173x

UST Gulvskrubbe, 
Stiv 
Varenummer: 7064x

UST Detalje Børste, 
Blød 
Varenummer: 555130x


