
Blå bånd  
opfylder kravene til hygiejne

Blå bånd understøtter dine 
krav til fødevaresikkerhed og  
ISO 22000 (tidligere HACCP). 
Vores bånd er designet til de mest 
veletablerede fødevareprocesser og 
kan leveres med et stort sortiment 
af tilbehør, f.eks. medbringere og 
sidestyr.

De blå bånds farve afviger fra 
fødevarernes farver og gør det 
meget nemmere at opdage 
produktkontaminering; urenheder 
ses meget hurtigt. 

Ammeraal Beltech har udviklet 
det største udvalg af blå bånd til 
fødevareindustrien. 

Blå bånd kan også leveres 
med Amseal beskyttelse af 
båndets kanter (leveres som 
ekstraudstyr). Dette giver en 
dobbelt beskyttelse mod både 
flosning af båndet og indtrængning 
af bakterier.

Innovation and
Service in Belting

DK
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Ekspertrådgivning, 
kvalitetsløsninger og lokal service 
til alle dine båndprojekter.
ammeraalbeltech.com/dk

Ammeraal Beltech 
Hjulmagervej 21
7100 Vejle
Danmark

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Disse oplysninger kan undergå ændringer på grund af kontinuerlig nyudvikling. Ammeraal Beltech kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af 
ovenstående oplysninger. Disse oplysninger erstatter tidligere udsendte oplysninger. Alle aktiviteter og service-ydelser udført af Ammeraal Beltech er 
underlagt de generelle vilkår og betingelser for salg og levering, som er gældende for selskaberne i gruppen.

Member of Ammega Group.

Innovation & service inden for 
transportbånd

Blå bånd giver følgende fordele:

• Forbedret hygiejne
    › Farve, der adskiller sig fra fødevarernes farver
    › Mindre krydskontaminering
    › Mindre risiko i forbindelse med problemstillinger 
      vedrørende produktansvar

• Bedre visuelt aspekt
    › Moderne design med en teknisk farve
    › Forbedret udseende
    › Renere bånd og transportør

• Nemt at rengøre
    ›  Syntetiske bånd med forseglede kanter, der ikke 

flosser
    ›  Meget rengøringsvenlige toplag, f.eks. Nonex, 

Ropanyl, Silam
    › Antimikrobielt væv

• Hjælper med at overholde krav til hygiejne og 
sikkerhed

       › Reducerer øjentræthed
       › Nemt at opdage eventuelle båndskader

• Et bredt udvalg af produkter
    › Proces- og transportbånd
    › Modultransportbånd
    › Endeløse vævede bånd
    › Specialfremstillede bånd
    › Soliflex homogene transportbånd
    › Ultrasync positive transportbånd
    › Solicord bånd (runde og med V-rope) 
    › Plastkæder
    › Homogene elastiske polyurethane RAPPLON® bånd
    › Sporbare skrabere
    › Letvægtsgummibånd
    › Ultrascreen bånd
    › ZipLink® bånd

Anvendelse

Ammeraal Beltechs blå bånd kan bruges i stort set hele 
fødevareindustrien.

De er dog særligt velegnede i følgende industrier:
• Bageri
• Konfekture
• Kød-, kyllinge- og fiskebearbejdning
• Mejeri
• Frugt & grønt bearbejdning

Protection against microbes begins with proper hygiene 
and cleanliness. Current cleaning and hygiene practices 
remain essential and have to be maintained.

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)


