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STUDIU DE CAZ 077

SUCCESUL ÎNTREŢINERII SEPARATORULUI DE GRĂSIMI AL
RESTAURANTULUI KFC
SUBIECT:
O mai bună funcţionare a conductelor şi a separatorului de grăsimi, mirosuri
reduse şi costuri reduse pentru

întreţinerea separatorului de grăsimi la unui

restaurant KFC.

PRODUS APLICAT: MICROCAT®-DNTRF, bioformulă pentru scurgeri şi separatoare

SEPARATOR DE GRĂSIME: Separator de grăsime cu un volum de 3,8 m3.
Separatorul de grăsime este unul convenţional, compus dintr-o intrare, o ieşire
şi o serie de deflectoare pentru colectarea grăsimii de la bucătărie. Curăţarea prin
pompare a fost programată cu regularitate pentru a elimina acumularea de grăsimi şi
de solide.
OBIECTIV:
Obiectivul tratamentului a fost să se reducă acumularea de grăsimi şi uleiuri
din separatorul de grăsimi. Acumulările de uleiuri şi grăsimi din separator au cauzat
blocaje în sistemul de conducte. Reducerea lucrărilor de curăţare prin pompare a
separatorului de grăsime şi mai puţine întreruperi ale activităţii restaurantului au fost
obiectivele programului de aplicare a produsului.
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PROGRAM:
Programul

de

aplicare

a

biopreparatului

MICROCAT®-DNTRF

pentru

separatorul de grăsimi se bazează pe dimensiunea separatorului şi acumularea de
uleiuri şi grăsimi. Biopreparatul MICROCAT®-DNTRF se adaugă zilnic, manual, direct
în canalul de scurgere ce duce la separator.

REZULTATE:
De la începerea tratamentului cu biopreparatul MICROCAT®-DNTRF, în
separatorul de grăsime au fost observate următoarele avantaje:
1) Uleiurile şi grăsimile sunt reduse considerabil în separatorul de grăsime, iar
pompările nu mai sunt necesare.
2) Întreruperile activităţii restaurantului au fost eliminate, iar blocajele conductelor
sunt „o problemă de domeniul trecutului”.
3) Mirosul din separatorul de grăsimi a fost redus foarte mult.
4) ECONOMII ANUALE DE COSTURI:
Cost anual cu MICROCAT®-DNTRF

750,00 $

Pompare anuală a separatorului de grăsime

1.632,00 $

Service anual scurgere

238,75 $

Economii anuale

1.170,75 $

MICROCAT®-DNTRF este adăugat cu regularitate în doze de întreţinere pentru
a menţine controlul acumulărilor de grăsimi şi uleiuri precum şi pentru a minimiza
mirosurile.
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