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Használjon színeket
a takarítás optimalizálásához
A Vikan kifejlesztett egy könny  és egyszer  színkód 
rendszert, amely könnyebbé teszi az intézmény higiéniát.  
M inden eszköz rendelhet   5 színben , néhány 6 színben  
is . A színes takarítóeszközök használatával - különösen a 
meghatározott részlegekben vagy termelési  egységekben  
-  a felhasználók nagyon gyorsan felismerik hol  szabad  
az adott eszközöket használni. Ezért sokkal könnyebb 
elkerülni azt, hogy az eszközök, az egyik színzónából a 
másikba átkerüljenek.

Teljes mértékben
szín-kódolt eszközök
A Vikan cég kifejlesztett egy világos és egyszer  színkód 
rendszert. Ez azt jelenti, hogy mind a szálak, mind az 
alap azonos szín ek. Minden eszköz színe ily módon 
egyértelm , minimalizálva a hibalehet séget. Balesetek 
esetén, a nyomon követés lehet sége különösen könny . 
A HACCP rendszer úgy tekinti a tisztítást, mint kritikus 
ellen rzési pontot, és tapasztalataink szerint a HACCP 

rendszert lehet javítani a tisztítás optimális tervezésével. 
Amennyiben a vállalat már alkalmazza a HACCP 
rendszert, jó elgondolás az, ha kiegészítik azt szín-kódolt 
tisztító eszközökkel.

Számos el ny jelentkezik
� Összpontosítanak a tisztításra, mint egy kritikus 

ellen rzési pontra;
� A tisztítást hatékonyabbá és gazdaságosabbá 

teszik;
� A kereszt-fert zés kockázatát minimalizálja.

A Vikan Szín-kód Alkalmazás
Mint extra biztonsági tulajdonságot, kifejlesztettünk egy 
számítógépes programot forgalmazóink részére. Az 
alkalmazás lehet vé teszi számukra, hogy gyártóterek 
virtuális tervét megalkossák, amely egyrészt a vállalat 
különféle szín-zónáinak áttekintését biztosítja, másrészt 
nyilvántartja a különféle zónákban használt eszközöket. 
Az információt a forgalmazó számítógépén tárolják. 
Ennél fogva az illet  vállalat könnyen megváltoztathatja 

A baktériumok nem ismernek határokat
A legnagyobb kihívások egyike, amellyel az élelmiszeripari vállalatok szembenéznek az, hogy hogyan kerüljék el az 
élelmiszer min ségének baktérium által okozott romlását. Ha el fordul kereszt-fert zés, amikor baktériumok szétterjednek 
a gyártásban egyik helyr l egy másikra, fenn áll a veszélye annak, hogy a már elkészített élelmiszerek megfert zése is 
lehet. Emiatt fontos, hogy legyen egy rendszer, amely biztosítani fogja a higiéniát és az élelmiszer-biztonságot.



mind tisztítási módszereit, mind 
az eszközök kiválasztását, 
ha szükséges. Ezúton a 
dokumentáció mindig kéznél 
van, és a programból való 
nyomtatott iratot lehet 
közvetlenül a HACCP 
mappában tárolni.

Most a tisztítási 
zónákat, a szín-kódokat, 
valamint, hogy hogyan helyezzük 
el a kiválasztott tisztítóeszközöket, 
meghatároztuk. Az ilyen terv els dleges el nye a 
szennyezett tisztítóeszközök útján történ  kereszt-fert zés 
kockázatának minimalizálása. Továbbá, a terv biztosítani 
fogja a hatékonyabb tisztítási teljesítményt, mivel az 
alkalmazottak mindig a helyes eszközzel rendelkeznek. 
Végül, a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyedi 
tisztítóeszköz hosszabb üzemi élettartammal rendelkezik, 
amikor megtisztítják közvetlenül használat után, és egy 
fali állványra helyezik a következ  alkalmazásig. Mindent 
együttvéve, je len    t s megtakarítás ér het  el a tisztítás 
színellen rzésének bevezetése által a termel helyeken.

Engedjék meg, hogy szakképzett higiéniai tanácsadóink 
bejárják termel helyeiket. Ezáltal hozzájutnak egy 
világos és egyszer  tisztítási tervhez és a higiéniai 
problémák összefoglalásához, belefoglalva a gépekkel, 

berendezésekkel kapcsolatosakat is. Ennek az 
összefoglalónak alapján megkapják javaslatunkat a 
helyénvaló tisztítóeszközökre. Az eredmény egy teljes 
szín-vezérlés a gyártóterek tervével és a minden egyedi 
tisztítási zónában használandó tisztítóeszközök leírását. 
Ha igénylik, mi segítjük Önöket a terv bevezetésében és 
alkalmazottaik képzésében az eszközök és használatuk 
tekintetében. A Vikan Higiéniai Rendszer® a higiénia és a 
tisztítási költségek teljes ellen rzését biztosítja Önöknek.   



Tartozékok

Akassza fel a sepr ket és 
keféket használatot követ en, 
hogy növelje a tisztítóeszközök 
élettartamát. A falikar színkódolt 
lehet a mellékelt vég-fed sapkák 
szerint 6 színben. 

Akassza fel a sepr ket és 
keféket használatot követ en, 
hogy növelje a tisztítóeszközök 
élettartamát. A falikar színkódolt 
lehet a mellékelt vég-fed sapkák 
szerint 6 színben. 

Akassza fel a sepr ket és 
keféket használatot követ en, 
hogy növelje a tisztítóeszközök 
élettartamát. A falikar színkódolt 
lehet a mellékelt vég-fed sapkák 
szerint 6 színben. 

Egy sima, könnyen tisztítható 
felület lyukak és karcolások 
nélkül, megakadályozza a 
baktériumok felszaporodását. 
Kiváló a tisztító eszközök 
rendszerezéséhez és színkódok 
bevezetéséhez.

A falikar lehet vé teszi a vödör 
falra akasztását. A tiszta vödröket 
lehet elhelyezni fenékkel felfelé, 
vagy fenékkel lefelé, igény szerint.

A külön kampós horgok 
könnyebbé teszik a falikar 
használatát. A 0600 + 0605 
+ 06 0 típusokkal való 
használathoz.



Nagy szorítóbilincs 

A külön szorítóbilincsek 
könnyebbé teszik a falikar 
használatát. A 0600 + 0605 
+ 06 0 típusokkal való 
használathoz.

Vég fed sapka Csere

vég fed sapkák a 0600 + 0605 + 
06 0 típusokhoz.

Extra nagy szorítóbilincs

A külön szorítóbilincsek 
könnyebbé teszik a falikar 
használatát. A 0600 + 0605 
+ 06 0 típusokkal való 
használathoz.

Extra nagy szorítóbilincs

Közvetlenül falra függesztéshez.

Csap/szelep csatlakozó

Az ½� és ¾� méret  csapokhoz/
szelepekhez. A maximális nyomás 
25 bar és 80°C.

Töml  csatlakozó

/2" töml  csatlakozó illeszkedik 
a /2" töml  és gyors csatlakozó 
között. A maximális nyomás 25 
bar és 80°C.

Tartozékok

/2" töml -csatlakozó zárófejjel, 
amikor leválasztják a gyors-
csatlakozóról. A maximális 
nyomás 25 bar és 80°C.



A Vikan összpontosítása a min ségre
A Vikan cégnél folyamatosan összpontosítunk termékeink 
min ségére, valamint a termékek fejlesztésre. 992-ben 
bevezettük az ISO900  min ségbiztosítási rendszert. 
Folyamatosan fejlesztjük a min ségbiztosítási rendszerünket 
és a termékeink min ségét.

Hogyan fogjuk fel a min séget
A Vikan cégnél a min ség több mint �csak� a termékek 
megjelenése és tulajdonsága. Nemcsak az ügyfeleink 
részér l érkez  elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem 
mi magunknak is megfogalmazunk nehéz követelményeket. 
Úgy gondoljuk, hogy ez az el feltétele annak, hogy komoly 
szállítónak tekintsenek minket. Az új termékek fejlesztése 
lehet ségeink határait súrolja annak érdekében, hogy olyan 
új magas min ség  termékeket bocsássunk ügyfeleink 
rendelkezésére, amelyekr l nem is gondolták volna, hogy 
szükségük van rá. Ugyanakkor, az ilyen termékeknek meg 
kell oldaniuk egy aktuális tisztítási problémát is, amit k 
tapasztaltak. Garantáljuk, hogy termékeinket alaposan 
teszteltük kibocsátásuk el tt.

Annak biztosítása érdekében, hogy a termékek megfelelnek 
saját elvárásainknak, létesítettünk egy min ség vizsgáló 
laboratóriumot Skive városban. A laboratóriumban el tudjuk 
végezni a következ  elemzéseket: 
 Autokláv teszt
 A tartósságot a következ k alapján teszteljük:

 - Az alap er ssége
 - Az egyedi sörték er ssége
 - Sörték egyedi csokrának er ssége
 Felhasználói helyzet
 Kémiai teszt

Mit teszünk, hogy fenntartsuk jó min ségünket
Annak érdekében, hogy feln jünk saját min ségi 
követelményeinkhez, érvényben tartunk három utasítást.
. Min ség-ellen rzés a beérkez  alapanyagoknál

2. M veleti utasítás
3. Csomagolási utasítás

A min ség-ellen rzés során a beérkez  nyersanyagok 
vizuális ellen rzése történik, különös tekintettel a színre, 
szerkezetre és felületre. Továbbá, az alapanyagokat teszteljük 
homogenitásra és méretbeli követelményekre.

Gyártás el tt és folyamán, azt is teszteljük, milyen jól 
csatlakoznak a sörték a keféhez. Létesítettünk egy normát, 
ami 60 newton/köteg mértéket ír el . Azokat a termékeket, 
amelyek nem teljesítik ezt a normát, kiselejtezzük.

A csomagolási utasítás magába foglal minden részletet 
a termékek csomagolására vonatkozóan, így ügyfeleink 
mindig egyöntet  és biztonságos csomagolásban jutnak 
termékeinkhez.

Az eszközök kémiai ellenállása 
A Vikan Higiénia Rendszer® eszközei olyan anyagokból 
készülnek, amelyek minden tekintetben megfelelnek az FDA 
követelményeknek. A felhasznált anyagok kiválasztásánál 
els dleges szempont a különböz  tisztító vegyszerekkel 
szembeni ellenáló képesség. A felhasznált m anyagok kémiai 
ellenállásának teljes áttekintését le lehet tölteni honlapunkról 
a www.vikan.com címen.

Eljárás higiéniai eszközök tisztítására
Technológiai utasítás higiéniai 
eszközök tisztítására
. Minden látható szennyez dés és minden idegen anyag 

eltávolítása. A padozat kaparókésének vonatkozásában, 
javasoljuk a kazetta szétszerelését és az alkatrészek 
egyedi tisztítását. Javasoljuk egy merev szálú Vikan kefe 
használatát.

2. Tisztítsa meg az eszközt egy tisztító oldatban, mintegy 9 
vagy a feletti pH érték mellett. Használjon egy merev szálú 
Vikan kefét erre a célra, vagy egy mosogatógépet. Ez az 
oldat és a mechanikai kezelés eltávolít minden lerakódást, 
zsírt és fehérje maradványokat. A Vikan termékek elviselnek 
minden engedélyezett lúgos tisztítószert (pH 7 felett).

3. Öblítse le tiszta vízzel.

4. Amennyiben, egy id  után, mész (vízk ) maradványok 
rakódnak az eszközre mosás és használat után, ezeket el 
lehet távolítani egy tisztító oldatos mosással, mintegy 5 vagy 
az alatti pH érték mellett. Itt is használjon egy merev szálú 
Vikan kefét, vagy egy mosogatógépet. A Vikan termékek 
elviselnek minden engedélyezett savas tisztítószert (pH 7 
alatt).

5. Öblítse le az eszközt tiszta vízzel.

6. Ha szükséges, az eszközöket lehet fert tleníteni 
mosást követ en egy engedélyezett fert tlenít szerrel. 
A Vikan termékek elviselnek minden engedélyezett 
fert tlenít szert.

7. Öblítse le tiszta vízzel, mivel nem lehet semmilyen 
fert tlenít szer maradvány az eszközön, amikor ismét 
tisztításra használják.

8. Kérjük, jegyezze meg!
 Ha különleges körülmények miatt szükséges, a Vikan 

eszközöket lehet sterilezni autoklávozással (h mérséklet 
meghaladja a 00 °C-t). Néhány termék nem visel el 
autoklávozást. Ennél fogva ellen rizze a h mérsékletet a 
VHC katalógusban.    

9. Függessze fel az eszközt száradni a Vikan szerelvényre.



Higiéniai eszközök és kezelésük
A higiéniai eszközök olyan helyeken használhatók, ahol a termelés minden fázisban 
megköveteli a magas szint  higiéniát. Az ilyen helyeken használt eszközöknek speciális 
min ségi követelményeknek kell megfelelni. Az ilyen eszközökkel kapcsolatban a 
következ  követelményeket fogalmazhatjuk meg:
a. 2 °C-ig bírniuk kell a g zsterilizálást (autoklávozást).
b. Ki kell bírniuk minden elfogadott tisztítószert (vegyszert).
c. Olyan anyagból kell készülniük, amely csökkenti azon baktériumok
 számát, amelyek a termékekhez tapadnak.
d. TKönnyen tisztíthatónak kell lennie.
e. Gyorsan kell száradnia tisztítás után.
f. Tartósnak kell lennie.
g. Egy logikus, ergonómikus munkafolyamatot kell követnie.
h. Kevés költséggel megoldható legyen a cseréjük.
 

A helyes anyagválasztás
Nem minden fajta anyagot lehet az élelmiszeriparban használni. Fát vagy állati sz rt 
pl. nem lehet használni, mert nem bírják a sterilizálást. Ezekben az anyagokban 
mikro-organizmusok bújhatnak meg, amelyeket egyik helyr l a másikra vihetünk, 
amivel kereszt-szennyezést okozhatunk.

A min ség még akkor sem garantált, ha az eszközök m anyagból készülnek. Az 
eszközök súlyának szabványosításával azonban meg tudjuk határozni, hogy 
használtak-e a gyártásnál légbuborékos m anyagot. Ha ez történt, a használat után 
szinte lehetetlen az eszközöket megtisztítani. Egyetlen karcolás a felületen megbúvó 
mikro-organizmusok ezrei el tt nyitja meg az utat.

A szálakat (sörtéket) úgy kell biztonságosan rögzíteni, hogy használat után 
visszanyerhessék eredeti formájukat. A poliészter jó megoldás. Az eszközöknek 
gyakran kell kibírni magas h mérsékletet vagy maró vegyszereket, és fontos, hogy 
ne károsodjanak a használat során.

Ha Vikan higiéniai rendszerbe tartozó terméket vásárol, biztos lehet abban, hogy 
ezeket a feltételeket a gyártó mind figyelembe vette.

Mikor kell kicserélni az eszközöket?
a. Ha a sörték már úgy összekuszálódtak, hogy idegen anyag tapadhat hozzá.
b. Ha a sörték annyira elszínez dnek, hogy tisztítás után nem nyerik vissza eredeti 
 színüket, és nehéz megkülönböztetni, hogy mi a szennyez dés és mi nem.
c. Ha az eszköz annyira megrongálódott, hogy a baktériumok könnyen
 hozzátapadhatnak.
d. Ha a nyél eltörött vagy megsérült.
e. Ha a sörterész már nagyon elhasználódott vagy kiszakadt bel le egy rész,
 ami növeli a laza sörte kockázatát.
f. Ha törvény írja el , hogy az eszközöket egy bizonyos id  elteltével cserélni
 kell, vagy ha veszélyt jelent az ételek számára.

A felakasztott termékek 
higiénikusabbak és tovább tartanak.

A sörték összetapadnak a hosszú 
használattól � a terméket ki kell 
cserélni.

A szivacstartó gumi elhasználódott, 
egyre puhább és porózussá válik. 
Ha ez el fordul, a terméket ki kell 
cserélni. 

A kefét olyan helyen használták, 
ahol a sörték beszorultak valahova, 
aztán kihullottak � ezt a terméket ki 
kell cserélni.


