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Bezpieczeństwo Żywności z „Vikan Hygiene System”
Klienci i władze stawiają duże wymagania zakładom produkcyjnym, aby spełniały one wszelkie
wymogi higieny przy produkcji żywności, łącznie z odpowiednią dokumentacją. Jednym z tych
elementów stanowi kodowany kolorystycznie ręczny sprzęt do utrzymania higieny.
„Vikan Hygiene system” spełnia wymogi:
-FDA (Food and Drug Administration w USA) – Urząd do Kontroli Żywności i Leków )
-European Commission Regulation ( EC ) - Europejska Komisja Regulacyjna
-FEIBP ( European Brushware Federation ) - Związek Europejskich Producentów Szczotek
FDA ( Food and Drug Administration w USA )
Wszystkie surowce stosowane w produkcji „Vikan hygiene system” dopuszczone są przez FDA.
Sprzęt ręczny do utrzymania higieny - również spełnia wymogi CFR21:
177.1500 - Żywic nylonowych
177.1590 – Elastomerów poliestrowych
177.1630 – Ftalanu etylenu polimerów
177.1680 – Żywice poliuretanowe
177.2420 – Żywic poliestrowych - sieciowych
177.2600 – Artykuły gumowe przewidziane do ponownego użycia
178.3010 – Substancje pomocnicze użyte w produkcji tworzywa piankowego
178.3295 – Czynniki powodujące wytrącenie dla polimerów
178.3297 – Pigmenty tworzyw sztucznych - polimerów
European Commission Regulation ( EC )
„Vikan hygiene system” spełnia również wymogi Europejskiej komisji regulacyjnej ( EC )
2002/72/CE z 6 sierpnia 2002 i 1935/2004 z 27 października 2004 oraz kolejne zmiany i
aktualizacje.
Ze zgodnością z komisją regulacyjną ( EC ) nr 1935/2004 z 27 października 2004 i 1068 z 13
listopada 2009, produkty „Vikan hygiene system” przeznaczone do kontaktu z żywnością
oznaczone są symbolem „Kieliszek i Widelec” na plastikowym opakowaniu.
FEIBP ( European Brushware Federation )
„Vikan hygiene system” spełnia wymogi związku „Europejskich Producentów Szczotek” które
gwarantują najwyższą jakość profesjonalnych szczotek jak i zapewnią zgodność z wszystkimi
wymogami higienicznymi.

Odporność na chemie
Wszystkie produkty „Vikan hygiene system” są odporne na działanie wszelkich dopuszczonych
detergentów i środków dezynfekujących, używanych zgodnie ich przeznaczeniem i dozowaniem.
Standardy ISO
środowiska zgodnie standardem ISO 14001. To oznacza że wszystkie nowe produkty przechodzą
test tzw. „ bilans klimatyczny” zanim przechodzą ostatecznie do produkcji. W ten sposób Vikan
wspiera ekologię i czystsze środowisko.

