Kiilto Drain Clean

biologinen hajunpoisto
ja rasvanhajotusaine

Haittaavatko hajuhaitat?
Useissa ravintoloissa hyvän ruuan tuoksun tilalla onkin epämiellyttävät tuoksut
lattiakaivoista tai viemäreistä.
Putkiston seinämiin kiinnittyy rasva ja aiheuttaa tukkeutumia. Rasvanerotuskaivon
tyhjennysväli tihenee ja aiheuttaa lisäkustannuksia sekä ylimääräistä vaivaa.

Putkisto ennen ja jälkeen, kun
Kiilto Drain Cleaniä on käytetty 5 viikkoa!

Ennen

Jälkeen

Miksi kannattaa käyttää
Kiilto Drain Cleania säännöllisesti?
• Estää rasvan kertymistä lattiakaivoihin
• Vähentää hajujen muodostumista
• Estää rasvojen aiheuttamaa viemäriputkien tukkeutumista
• Edistää rasvanerotuskaivon toimintaa
• Ympäristömyötäinen ratkaisu
• Luonnonmukainen vaihtoehto putkien hapotukselle
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Ei enää hajuhaittoja!
Kiilto Drain Clean on testattuun mikrobiteknologiaan perustuva biologinen hajunpoisto- ja rasvanhjotusaine, joka
soveltuu erinomaisesti
– Keittiöiden lattiakaivojen hajunpoistoon
– Viemäreiden rasvatukosten estämiseen
Tuotteen vaikutus ulottuu myös rasvanerotuskaivoon, jonka
tyhjennysväli pitenee tuotetta käytettäessä, jolloin tuotteen
käytöllä saavutetaan myös vähentyneiden tyhjennyksien ansiosta merkittäviä kustannussäästöjä.
Tuotteen teho perustuu putkiston seinämille kiinnittyneeseen rasvaan, jota tuotteen sisältämät mikrobit käyttävät
ravinnokseen. Rasvahajotuksen lopputuloksena syntyy vain
vettä ja hiilidioksidia.
Kun putkistoon kertynyt rasva saadaan tehokkaasti poistettua, poistuvat myös epämiellyttävät hajut keittiöstä.

Päivittäinen käyttö tuo varmasti tuloksia!
Käsin annostelu keittiön lattiakaivoihin
• Käyttö aloitetaan peruspuhdistuksella. Lattiakaivot
pestään huolellisesti emäksisellä puhdistusaineliuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä.
• Päivittäin puhdistetaan lattiakaivot normaalisti kiinteästä roskasta yms. Tuotetta käytetään ensimmäisenä
kolmena peräkkäisenä päivänä ja sen jälkeen kolme
kertaa viikossa.
• 200 ml tuotetta annostellaan lattiakaivoon ja kaadetaan haaleaa vettä 1 litra päälle sen jälkeen, kun
lattiakaivoon ei enää joudu vesiä.

Kiilto Drain Clean
Kiilto Drain Clean on opaalinen, samea ja paksunnettu biologinen liuos, joka sisältää ionittomia tensidejä
alle 5 %. Tensidit emulgoivat rasvalikaa, jotta mikrobit
pääsevät vaikuttamaan siihen. Mikrobit eivät ole
patogeenisiä eli eivät aiheuta infektioita ihmisille.
Rasvanhajotuksen lopputuloksena syntyy vettä ja
hiilidioksidia. Konsentroitu koostumus on riittoisa ja
ympäristömyötäinen. Hajuton tuote on miellyttävä
käyttää myös käsin annostelussa.
Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää energiana.

Automaattisesti rasvanerotuskaivoihin
200-500 ml/päivä
• Annostelu kaksi tuntia sen jälkeen kun toiminta
yksikössä on päättynyt. 500 ml tai suurempikin
annostus voi olla tarpeen kohteissa, joissa valmistetaan yli 600 ruoka-annosta/päivä.
• Ajastetulla pumpulla voidaan rasvanhajottaja
annostella suoraan rasvanerotuskaivoon.

Käyttökohteet
•
•
•
•
•

Ravintolat
Ammattikeittiöt
Ruokakauppojen palvelukeittiöt
Fast Food
Elintarviketeollisuuden kohteet

ja aina kun
• Rasvanerotuskaivo toimii heikentyneesti
• Pesuaineet eivät riitä puhdistamaan esim. palvelutiskien poistoputkia

Varastointi
• Säilyvyysaika 18 kk
• Säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa
• Ei tule säilyttää alla 2 asteen lämpötilassa

Tuotetiedot
KiiltoClean tuotekoodi 63171
Pakkauskoko
EAN-koodi

25 l
6417964631715

*6417964631715*
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Olemme vahvin
paikallinen ja aidosti
lähellä asiakkaitamme!

Miksi valita KiiltoClean?

Meillä on paras
kokonaisratkaisu!
Meillä on osaavin
ja ammattitaitoisin
henkilöstö!
Reagoimme nopeasti
asiakkaidemme
tarpeisiin!
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Tengströminkatu 6, PL 157, 20101 TURKU
puh. 0207 710 400, fax. 0207 710 402
www.kiiltoclean.fi

