Det er produkter fra
NCÅ-Verodan A/S,
der gør Deres virksomhed
til en ren oplevelse

NCÅ-Verodan A/S - Korinthvej 10 - 9220 Aalborg
Telefon: +45 70271630 - Mail: mail@ncaa.dk - Home page: www.ncaa.dk

Sådan gør vi Deres omgivelser
til en ren oplevelse…
NCÅ-Verodan A/S er en 100% danskejet virksomhed inden for udvikling, produktion og
markedsføring af hygiejneløsninger, baseret på rengørings- og desinfektionsmidler.
Doseringsudstyr, rengøringsanlæg samt redskaber, der skal være med til at sikre den optimale
anvendelse af produkterne, er også en del af vort sortiment.
Alle produkter er produceret efter recepter, udarbejdet af NCÅ-Verodan A/S, og tilpasset
den enkelte kundes behov..
NCÅ-Verodan A/S har over en periode på 12 år opbygget en
markant markedsandel, og andelen bliver stadig større. Det skyldes
vores medarbejderes mange års erfaring, kombineret med deres
kompetencer samt et bredt netværk af underleverandører. Samtidig er
vi en god, daglig samarbejdspartner frem for bare en traditionel
leverandør. Sammenlagt giver det vores kunder sikkerhed for solidt og
sikkert samarbejde.
Den primære målgruppe er fødevareindustrien, hvor vi i dag har
kunder inden for følgende områder:









Forædlingsindustrien
Kyllingeslagterier
Svineslagterier
Kreaturslagterier
Bagerisektoren
Storkøkkenindustrien
Bryggerier
Sukker- og slikproducenter

Som en naturlig del af rengøringsprocessen er NCÅ-Verodan A/S
også leverandør af lavtryksanlæg, slanger, dyser og doseringsanlæg.
Anlæg, der sikrer den rette dosering af kemi.
Vi foretager løbende kontrol af vaskeprocesser for optimal
driftssikkerhed. Vi rådgiver Dem med hensyn til vandbesparelse,
optimering af spildevand og optimering af kemiforbrug.
Ud over kemi- og rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien er
NCÅ-Verodan A/S leveringsdygtig af alle former for
hygiejneprodukter, herunder håndklædepapir, sæbe, toiletpapir,
mopper, børster, skrabere osv.
NCÅ-Verodan A/S kan levere alle former for rengøringsmidler til det
traditionelle område, og vores kompetente konsulent på området er
en naturlig del af samarbejdet, således det korrekte produktsortiment
tilpasses den enkelte kunde, hvad enten det er som et firma, der har
rengøringen i eget regi, eller der samarbejdes med eksterne
rengøringsfirmaer.

Produktsortiment:
Hovedparten af alle typer kemi til rengøring, både alkalisk og syrebaseret samt
desinfektion inden for industrien, kan leveres i forskellige emballagetyper.
Palletanke med en volumen på ca. 1.060 kg
Fade på ca. 250 kg
Dunke på ca. 25 kg.
Vægten afhænger af volumen på produktet
Derudover kan der leveres produkter i 5 liters dunke

Alle produkter er mærket efter dansk lovgivning, og alle desinfektionsmidler er
godkendt af Fødevarestyrelsen. Der vil blive leveret datablade på samtlige produkter.
Derudover vil leverandørbrugsanvisningen være tilgængelig på NCÅ-Verodans
hjemmeside.
Manilamærker til montering på dunke, der tages med i produktionen, vil også
medfølge.
NCÅ-Verodan A/S er leveringsdygtig i alle former for kemi, både til traditionel
overflade (OPC), rengøring og til mere komplekse Cleaning In Place (CIP)- systemer,
kassevasker, stativvaskere osv.
Til den traditionelle OPC-rengøring har NCÅ-Verodan A/S produkter, der kan opløse
proteiner, fedt, sukker o. lign. og derved lette den daglige rengøring. Derudover har vi
produkter, der med stor fordel kan anvendes i områder, hvor hårdheden af vandet er
stort med dertil hørende kalkaflejringer. Produkterne, vi her vil anbefale, har en
kalkbindende effekt, der gør, at kunderne i de fleste tilfælde kan reducere den sure
rengøring.
Alle produkter vil i et tæt samarbejde med den enkelte konsulent blive udvalgt til hver
enkelt opgave.
Desinfektion:
Som udgangspunkt anbefaler NCÅ-Verodan A/S, at der anvendes mindst to
forskellige former for desinfektion i løbet af ugen. Dette for, at mikroorganismerne på
den måde får svært ved at blive resistente over for en bestemt type
desinfektionsmiddel.
Alle desinfektionsmidler er godkendt af Fødevarestyrelsen til anvendelse i
fødevareindustrien.
Valget af desinfektion afhænger af, hvilket område og hvilket udstyr, der skal
desinficeres. Den optimale løsning findes i samarbejde med konsulenten.
ATP-målinger:
NCÅ-Verodan A/S tilbyder at udføre ATP-målinger, der kan give en indikation af
standarden af den afsluttende rengøring og dertilhørende desinfektion. Såfremt der
ikke foreligger grænseværdier for ATP-målinger, udarbejder NCÅ-Verodan A/S en
skala, der vil kunne anvendes fremadrettet.

Rengøringskontrol:
Udover ATP-målinger tilbyder NCÅ-Verodan A/S også at foretage UV-belysning af
emner, der er blevet rengjort. En UV-belysning afslører både proteinbelægninger og
kalkaflejringer.
Selve UV-belysningen foretages efter rengøring og på tørre emner.
Udarbejdelse af APB:
I forbindelse med opstart af nye kunder tilbyder NCÅ-Verodan A/S at udarbejde APB på
de produkter, der anvendes til rengøringen.
Rengøringsplaner
Der vil blive udarbejdet rengøringsplaner med en beskrivelse af, hvilken kemi der
anvendes til de enkelte processer, og hvilke dage kemien skal bruges
Hygiejnekurser:
NCÅ-Verodan A/S kan tilbyde den lovmæssige hygiejneuddannelse i form af
hygiejnekurser på basis- og certifikatniveau.
Prisen udregnes efter deltagerantal. Efter endt kursus, udstedes der kursusbevis.
Ingen opgave er for stor, og ingen for lille. Vi kan håndtere alle typer af opgaver og
kunder.
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