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Ett kommersiellt kök utan ett effektivt sätt att avlägsna fett 
kan strida mot bestämmelserna. GreasePak är ett mycket 
effektivt sätt att avlägsna fett - Fungera lagligt med 
fettfällor eller på egen hand. (och miljövänligt)

TRADITIONELL LÖSNING - 
FETTAVSKILJARE
Stora fettavskiljare är dyra att installera, kan ta upp 
värdefullt utrymme och kan vara mycket svåra att rengöra 
och skapa ytterligare risker.

UTAN 
GreasePak!

Storbritanniens byggnadsförordningar 2000, ändrad i april 2002, anger att
H1: FOUL WATER DRAINAGE - 2.21 
Avloppet i kommersiella kök som serverar  het mat bör vara utrustad med en 
fettseparator som uppfyller prEN 1825-1 och utformad enligt prEN 1825-2 eller 
andra effektiva metoder för att minska fettet

FETT, OLJOR  
NER I AVLOPPET 
OCH DÅLIG LUKT
DET ÄR
OUNDVIKLIGT
Kommersiella kök släpper ut naturligt höga halter av fetter, 
oljor i avloppet. Detta kan leda till långsamma avlopp och 
blockeringar som avger dåliga lukter och skapar 
oacceptabla hälso- och hygienrisker i köket.



Lämplig för kommersiella kök?
Fettavskiljare behöver tömning och hantering, vilket 
sällan händer. Brist på underhåll lämnar en full 
vattenbehållare, som lukt illa och lockar skadedjur och 
insekter. Rengöring av fettavskiljare är ett  "smutsigt" 
jobb vilket kan leda till köksföroreningar.

ENLIGT BIO-KEMISTER 
OM
TRADITIONELLA SYSTEM 
Bio-enzymatisk behandling är ett erkänd 
metod för nedbrytning av fetter, oljor och 
fett (FOG) som deponeras i kommersiella 
köksavlopp.
Traditionella doseringssystem är beroende 
av stora skrymmande tankar/ dunkar av 
kemikalier placerade på köksgolvet med en 
mekanisk pump.
De stora tankarna tar upp värdefullt 
köksutrymme, är svåra att rengöra och kan 
väga upp till 25 kg, vilket skapar potentiella 
HACCP-problem. Spill från dessa kan vara 
extremt svårt att städa upp.

“Ska det vara såhär? ”

utan 
GreasePak!

utan 
GreasePak!



Effektiv, miljövänlig lösning
GreasePaks biovätska är en 
miljövänlig klass 1 biologiskt 
nedbrytbar produkt som bryter ned 
FOG i mindre, enklare molekyler som 
inte kan reformera eller stelna. Dessa 
nedbrutna produkter digereras vidare 
av bakteriepopulationen eller tvättas 
snabbt bort.

Hjälper till att hålla avloppet 
rent från fetter, oljor & lukt. 
(FOG)
Bakterierna i vätskan växer snabbt och 
frisläpper en samling kraftfulla enzymer. 
Dessa effektivt bryter ned fett, olja, flott 
och annat organiskt material som 
blockerar avloppssystemet. Tack vare 
vätskans sammansättning fungerar även 
under svåra omständigheter där vanliga 
branschprodukter är mindre effektiva. 
GreasePaK MSGD är mycket effektiv i 
miljöer med en liten mängd upplöst syre 
(t.ex. slutna avlopp) och där pH-nivån 
varierar.

• GreasePak kan arbeta själv eller tillsammans med en fettavskiljare

Biologiska underhållssystem
för avlopp & lukt. 
Ett unikt, automatiskt avlopps doseringssystem speciellt utformat 
för att hantera dräneringsproblemen i kök. Förhindra uppbyggnad av 
oljor, fetter i avloppet samt tar bort dålig lukt [FOG] GREASEPAK 
lämnar personal fri från avloppsproblem & dåliga lukter.

 GREASEPAK underhållssystemet för att hålla avloppet fritt ifrån fetter & dåliga lukter

MILJÖ
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FÖRDELARNA...
GreasePak kan installeras 
nästan var som helst i köket

GreasePak en elegant, diskret och lätt att 
rengöra en fristående väggmonterad 
doseringsenhet som inte tar upp någon 
värdefull golvyta. Den är väldigt enkel att 
installera och använda.
• Enkel design, få delar - utan problem!
• Påfyllnad av bio vätskan är enkel
• Bio vätskan är smidig att lagra, hantera, byta
• Välj mellan batteridriven eller nätdrivenenhet
• En kostnadseffektiv och kraftfull lösning
• Miljövänlig, använder inga farliga kemikalier
• Hjälper till att förhindra avlopp ifrån lukt

Biokonvertering besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och kostnader.
Tömningen tillfällena av fettavskiljaren minskar radikalt.
Inga oförutsedda driftstopp i forma av stopp i avloppet.(= inga kostnader på avloppsrensarföretag, sanering )



Det verkliga svaret på fett problemet är att inte låta 
det gå ner i avloppet i första hand, 

men oundvikligen kommer fettet ner in i avloppet.
Ett praktiskt alternativ är användningen av 

bioenzymatiska lösningar för att hålla avloppet rent.
.

GreasePak är CE-certifierad och med 
tusentals fristående installationer är vi 
stolta över att säga att det fortfarande 
är det enda bioenzymatiska systemet 
som godkänns av British Agram (BBA) 
som en effektiv form av fettborttagning
Ett kommersiellt kök utan ett effektivt 
sätt att avlägsna fett kan strida mot 
bestämmelserna. GreasePak är ett 
mycket effektivt sätt att avlägsna fett - 
det kan juridiskt
arbeta med fettavskiljare
eller på egen hand.

EFFEKTIV LÖSNING 
FÖR LUKT & 
UNDERHÅLLSFRIA 
AVLOPP

Ett mycket effektivt, underhållsfritt och miljövänligt 
alternativ. 
GreasePak-enheten anses vara den mest kraftfulla
fettnedbrytaren på marknaden 
med en formel på många
olika naturligt förekommande,
icke-patogena bakterier. 
En unik formel som permanent
bryter ner fetter, oljor, reducerar lukt
[FOGs] och stärkelse som håller avlopp
rent och med ett fritt flöde

En kompakt, väggmonterad dispenser doserar automatiskt 
den patenterade multi - stamlösningen (vätskan) direkt i 
avloppssystemet utan att du behöver komma ihåg det. Inga 
blockeringar, inga luktar, bara bra sinnesfrid.
Mechline har satt GreasePak i noggranna tester, (15år) 
vilket ger förtroende för produkten effektivitet och 
kvaliteten.



Effektiv, miljövänlig lösning
BioBrick biotablett är en miljövänlig 
klass 1 biologiskt nedbrytbar produkt 
som bryter ned FOG i mindre, enklare 
molekyler som inte kan reformera eller 
stelna. Dessa nedbrutna produkter 
digereras vidare av 
bakteriepopulationen eller tvättas 
snabbt bort.

BIOBRICK 
Beskrivning

• Fettsmältning
• Förbättrat flöde
• Eliminera blockeringar
• Effektiv luktreducering
• Fullständig uppslutning av fasta ämnen
• Minskning av pumpanvändning och slitaget
• Betydande minskning av BOD-nivå
• Säker och stabil blandning av Bacillus sporer
• Aerobe och fakultativa anaeroba stammar med snabb

tillväxt
• Förmåga att arbeta under ett stort antal olika förhållanden

– låg och hög temperatur, lågt och högt pH, aerob och
anaeroba förhållanden, låga näringsbetingelser, salthalt
etc

Produktblad: BIOBRICK är en unik tablettbomb som släpps ned i fettbrunnar och fettfällor 
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FÖRDELARNA...
BioBrick en unik tablettbomb

BioBrick en unik tablettbomb som släpps 
ned i fettbrunnar, fettfällor eller någon 
annan miljö med låg syre halt där det finns 
fetter och olja,
I huvudsak uppnår samma mål som man 
redan gör med GreasePaks BioFluid

Bakterierna i BioBrick utgör en biofilm som 
kontinuerligt byts ut och producerar en 
kontinuerlig och förnybar mängd högaktiva 
enzymer för fettförbränning. Denna biofilm 
klibbar väggarnas avloppssystem och är 
mycket resistent mot rengöringsmedel och 
desinfektionsmedel, vilket ger ett längre 
varaktigt skydd än enzym eller kaustiska 
produkter, som har mindre funktionstid.



 Large   Small 

 tablett (dos) med kontrollerad dosering som innehåller en speciellt utvald 
blandning av giftfria naturliga mikrober. Dessa smälter oljor, fetter och annat organiskt 
material i våta brunnar, fettfällor och andra låga syreförhållanden platser. 

Bakterierna i BioBrick utgör en biofilm som kontinuerligt byts ut och producerar en 
kontinuerlig och förnybar mängd högaktiva enzymer för fett och fettförbränning. Denna 
biofilm fastnar på  väggarna i avloppssystemet och är mycket resistent mot rengöringsmedel 
och desinfektionsmedel. Detta ger ett längre varaktigt skydd än enzym eller kaustiska 
produkter, som har minimal kontakttid. 

Säker och stabil blandning av Bacillus sporer.
Aerobe och fakultativa anaeroba stammar med snabb tillväxt.
Förmåga att arbeta under ett stort antal olika förhållanden - låg och hög temperatur, lågt 
och högt pH, aerob och anaeroba förhållanden, låga näringsbetingelser, salthalt etc. 
Produktion av extracellulära enzymer som ger ett brett utbud av nedbrytningsförmåga,     
inklusive fetter, oljor, korta och lång kedjiga fettsyror, cellulosa, protein och stärkelse.

BIOBRICKS beskrivning 

• Fettmältning
• Förbättrat flöde
• Eliminera blockeringar
• Effektiv luktreducering
• Fullständig uppslutning av fasta ämnen
• Minskning av pumpanvändning och slitage
• Betydande minskning av BOD-nivå

Produkten innehåller naturligt förekommande icke-patogena bakteriekulturer och är inte 
skadlig för miljön. För bästa resultat, förvara på en sval, torr plats. 

• Biobrick small 6-pk  a´400g (70x90mm)
• Biobrick large  1-pk  á 3kg  (230x70mm)

Finns i följande förpackningar: 

B bioberga.se
Mer information. 

| www.bioberga.se | info.bioberga.se  | +46 (0) 705 121972 

BOD biologiska syrebehovet. Om det inte kontrolleras kan utsläppt avloppsvatten stjäl syret från den mottagande strömmen och ha
negativa effekter på miljön. Mätningen av BOD är nödvändig som en del av det miljömässiga utsläppstillståndet och en viktig parameter för 
att utvärdera effektiviteten av avloppsreningen. 



www.bioberga.se
Mail: info@bioberga.se  Tel: +46 (0)705 121972

Kontakta :

3 SKÄL ATT ANVÄNDA 
GREASEPAK

GODKÄND
Tusentals installationer, och det 
enda bioenzymatiska systemet som 
BBA-godkänd som en effektiv form 
av fettborttagning.

 LÄTTANVÄND
Enkel drift, inget underhåll och inga 
skrymmande behållare på golvytan. 
bara sinnesro, varje dag.

KOMPAKT
Batteridrift 
(batteri i genomsnitt livslängd över 2 år)
(Finns med nätaggregat,) 
Automatisk doseringsenheten 
tillräckligt liten för att installeras 
nästan var som helst. Montera den 
ensam eller tillsammans med 
fettavskiljare.
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FOG BLOCKAGES 
ACCOUNT FOR




