Bioclean Ecological Solutions LTD

®WASTE GO
למניעת ריחות וסתימות במערכת הביוב
במטבח המוסדי
מוצר המכיל חיידקים המופקים מהטבע שנועדו לעכל פסולת אורגנית בצנרת הביוב ובמפריד השומן .תהליך ביולוגי
זה פועל באטיות עשרים וארבעה שעות ביממה ומאפשר גידול מושבה של בקטריות ואנזימים המבצעים עבורנו
"אחזקה מונעת" במערכת הביוב .האנזימים משמשים כ"טבחים" המכינים את ה"אוכל" לבקטריות אשר מפרקות
ומעכלות את השומנים ,ובכך מונעות ריחות רעים ומורידות באופן משמעותי ביותר את כמויות הפסולת והשומן
בצנרת ומפרידי השומן.

יתרונות:
•
•
•
•
•
•

לא רעיל ולא מסוכן
מפחית ריחות רעים
מפחית ריכוזי שומן ומוצקים על ידי עיכולם – מונע סתימות!!!
ידידותי לסביבה
קל לשימוש
חסכון כספי משמעותי בהוצאות התחזוקה ושאיבת מפריד השומן

הוראות שימוש
יש לבצע טיפול בזמן שהמערכת איננה פעילה
אין להשתמש בחומרים רעילים העלולים להמית את הבקטריות
שימוש במסירי שומן חייב להיות מבוקר .רצוי לרסס את מסיר השומן ולספוג את החומר עם ניר ניגוב.
את הניר יש להשליך לפח האשפה.
רצוי ומומלץ להמעיט את השימוש במוצרים המכילים אקונומיקה ולא לשפוך אותם לביוב ואו לאסלה.
אחסן את המוצר במקום יבש ללא לחות.

טיפול התחלתי במטבח כולל טיפול בכיורים ונקזי רצפה.
טיפול ראשוני מומלץ לבצע במשך שלשה – ארבעה ימים רצופים  .בכל נקודת ניקוז שברצפה ובכל הכיורים
שבמטבח באופן הבא:
יש לערבב ארבע עד חמש כפיות של  WASTE GOעם חצי ליטר של מים  ,רצוי להמתין כעשר דקות לפני מזיגת
החומר לכל נקודת ניקוז .
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Bioclean Ecological Solutions LTD
טיפול שוטף
לאחר גמר הטיפול הראשוני יש לבצע טיפול אחת לשבועיים
יש לערבב שלש כפיות של  WASTE GOעם חצי ליטר של מים .ולמזוג לכל נקודת ניקוז במטבח.

טיפול בבור מפריד שומן
יש לבדוק את עובי השכבה בחלקו העליון של המיכל בעזרת מקל .במצב של מוצקים קשים בעובי העולה על 15
ס"מ בחלקו העליון של המיכל ,יש לשאוב את המיכל .אם בתחתית המיכל הצטברו מוצקים בעובי של  30ס"מ יש
לשאוב את המיכל .במידה ויש קרום דק של מוצקים יש לפורר ולערבב אותו ולבצע טיפול בהתאם לטבלה הבאה:
גודל המיכל (ליטר)

כמות ביוקלין נדרשת לטיפול (ק"ג)

כמות מים (ליטר)

1000-1875

0.5

8

1875-2800

0.75

15

2800-3750

1

23

3750-4600

1.25

30

4600-5600

1.5

38

 5600ומעלה

2

45

ערבב היטב את התערובת ושפוך אותה ישירות למיכל או לצינור שמוביל אל המיכל .בצע טיפול זה כאשר אין
זרימת מים במערכת למספר שעות.

לשאלות ופתרון בעיות טכניות יש לפנות לשרות הלקוחות של החברה
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