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SPT standard  
Professionel information for vaskbare mopper 

 

 

 

 
PRODUKT                                                                                          
Vikan ErgoClean® Damp 43 
Art. Nr. 549625 : 25cm med velcro 
Art. Nr. 549640: 40cm  med velcro 
Art Nr. 549660 : 60cm med velcro 

Art Nr. 549600:40cm med lommer 

 

 
LEVERANDØR  
Vikan A/S 
Rævevej 1 
DK-7800 Skive 
 
Tlf.:     9614 2600 
Fax.:   9614 2655 
 
Hjemmeside:  www.vikan.dk 
E-mail:             vikan@vikan.com 
 

1  
ANVENDELSE 
 

 
Fugtmoppe 
Anvendes med 100% fugt for at opnå den bedste rengøringseffekt. 
60cm velcro tørmopper passer til 55-60 cm velcro fremfører  
40cm velcro tørmopper passer til 35-40 cm velcro fremfører 
25cm velcro tørmopper passer til 20-25 cm velcro fremfører  
40cm tørmoppe lomme passer kun til Vikan ErgoClean® lommemoppe fremfører. 
 

• Bruges fugtig på tørre overflader til opsamling af sand, grus og alt andet løst snavs. 
• Den fugtige moppe efterlader ikke væskespor på overfladen, men danner en 

fugthinde, der hurtigt fordamper. Fugten hjælper med at samle støvet og forhindrer, 
at støv hvirvles op i luften. Efterlader ikke overskydende, snavset vand, hvor 
bakterier og skimmel kan trives.  

• Moppen kan anvendes fugtig, direkte fra vaskemaskinen, eller fugtes i Vikan 
ErgoClean® moppeforberedelsesboks. 
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BRUGSOMRÅDER 
 

 
Velegnet både til glatte gulve og gulve med struktur samt til trapper 
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PRODUKTBESKRIVELSE 
 
A) Kendetegn: 
 
B) Materialesammensætning:    
 
C) Moppebund 
(bæremateriale): 
 
D) Dækblad/ lommer:  
 
E) Størrelse: 
 
F) Samlet vægt:  
 
G) Vandbæreevne 
(fugtmopning) 
 
H) Vandtilsætning 
(fugtmopning) 
 
I) Max. krympning efter 5 vask  
 

 
 
 
Grå polyester microfibre garnmoppe 
 
45% polyester, 40% microfibergarn, 15% viskose 
 
Velour loop 
 
 
Ekstra forstærkede polyester lommer 
 
Velcromoppe: 25cm,   40cm,   60cm  &   lommemoppe: 40cm  
 
Velcromoppe: 80gr      125gr      160gr   &   lommemoppe 135gr 
 
Velcromoppe: 0,8dl      1,3dl      1,6dl   &   lommemoppe 1,4dl (100%) 
 
 
Velcromoppe: 0,8dl      1,3dl      1,6dl   &   lommemoppe 1,4dl (100%) 
 
 
Max 2 % af den oplyse længde. 
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VASK OG VEDLIGEHOLD:  
(læs også producentens 
udvidede vaskeanvisning) 
 

 
Alle Vikan ErgoClean® mopper kan vaskes ved temperaturer op til 95º C og tørretumbles 
ved 55° C. Brug aldrig klor eller andre blegemidler. Skyllemiddel er skadeligt for 
microfibermaterialernes elektrostatiske egenskaber og bør aldrig anvendes. Det anbefales at 
vaske microfibermaterialer separat, da de ellers vil samle fibre fra andre tekstiler. 
 
Det er muligt, at downloade en detaljeret vaskeanvisning med vaskeprogrammer til mopper 
og klude på www.vikan.dk. 
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GARANTI FOR  
HOLDBARHED:  
 

 
På Vikan ErgoClean® mopper og klude gives en 500 cyklus brugs- og vaskegaranti. 
 
Der gives garanti for, at moppen kan vaskes mindst 500 gange forudsat, at leverandørens 
brugs- og vaskeanvisning for den pågældende moppe følges. 
 
Denne garanti adskiller sig fra normale vaskegarantier ved at vi giver garanti for, at 
mopperne kan vaskes og bruges mindst 500 gange. Selvfølgelig vil tekstilerne slides ved 
vask, men det største slid, mener vi, sker gennem brug. Derfor omfatter vores garanti begge 
dele. 
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SPORBARHED: 
 

 
På moppen er påsynet et deklarationsbånd, hvor produktionsnummer fremgår sammen med 
produktnavn, varenummer, vaskeanvisning, moppetype og materialeinformation. Ved 
kontakt til Vikan oplyses produktionsnummer. Informationerne er vævet ind i 
deklarationsbånd, hvorfor de altid vil være tilgængelige i hele moppens levetid. 
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BORTSKAFFELSE:  
 

 
Moppen kan bortskaffes med den daglige renovation. 
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INSTRUKTION OG 
ERGONOMI: 
 

 
Det er afgørende for moppens funktionalitet og ergonomi, at rengøringen udføres metodisk 
korrekt. Vikans mopper er udviklet på baggrund af en ergonomisk metode. Derfor arbejder 
Vikan med følgende muligheder for, at lære mere om metoderne: 
 
Rengøringskonsulenter 
Kontakt Vikan for at få henvist til nærmeste rengøringskonsulent på telefon 96 14 26 00. 
 
Rengøringskursus 
Vikan har udviklet et 2-dages kursusprogram for kunder og samarbejdspartnere. På kurset 
lærer kursisterne grundlæggende egenskaber omkring produkterne og trænes i den 
ergonomiske og metodiske korrekte måde at gøre rent på. 
 
Hjemmeside 
For at sikre at den metodiske instruktion er tilgængelig findes der en undervisningsfilm, som 
kan vises fra Vikans hjemmeside sammen med de øvrige produkt- og 
anvendelsesinformationer. 
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MILJØ- OG 
PRODUKTIONSFORHOLD 
 

 
DS/EN ISO 9001 
Vikan har et kvalitetsstyringssystem, der har til formål at sikre, at Vikan produkter til enhver 
tid modsvarer de specificerede krav. 
 
DS/EN ISO 14001 
Vikan har et miljøledelsessystem, der har til formål at sikre, at Vikan kan garantere vore 
kunder produkter, der er fremstillet på en miljømæssig forsvarlig måde. 
 
Øko-Tex Standard 100 
Øko-Tex Standard 100 er en human-økologisk produktmærkning. Varerne testes for 
sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer.  Øko-Tex Standard 100 drejer sig om selve 
produktet og sikrer, at det ikke afgiver stoffer, der kan skade brugernes sundhed. Øko-Tex 
Standard 100 kendes på mærket ’Tiltro til textiler’. Mærket viser, at varen er testet og 
godkendt ud fra de krav, den internationale Øko-Tex-forening har stillet. 
 
Etisk værdisæt 
Vikans etiske værdisæt skal sikre, at Vikan og Vikans leverandører efterlever internationale 
standarder for menneskerettigheder, menneskelig sikkerhed og sundhed samt miljø. Derfor 
skal alle Vikans leverandører overholde et Code of Conduct. Vikans Code of Conduct findes 
på www.vikan.dk.  
 


