
Effektiv, miljövänlig lösning
GreasePak 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.

Produktblad: 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, 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 )



Modell:  GP-DMI-STD-2 - Mechline's GreasePak, batteridriven,
biologiskt avlopps underhållssystem.
Tillverkare: Mechline Developments Limited

ÄNDAMÅL
Mechlines GreasePak är ett unikt, säkert, automatiskt avloppsdoseringssystem 
speciellt utformat för att förhindra återkommande av avloppsblåsningar från fetter, 
oljor, fett (FOG) och stärkelse i kök. Används i samband med en fettavskiljare eller 
som fristående underhållssystem. GreasePaks högutvecklade och kraftfulla bio-
vätskelösning handlar om FOGs som hjälper till att upprätthålla frikopplande avlopp, 
minska lukter och undvika blockeringar.
Hjälper tll att uppfylla kraven på lagstiftning för att få ett effektivt sätt att avlägsna fett.
FUNKTIONER
• Kompakt automatiskt doseringssystem
• Batteridriven(nätdriven modell finns också)
• Lätt att installera och använda
-Inget vatten eller elektrisk anslutning krävs 

•  Prisvärd, lätt att hantera och lätt att 
rengöra med inbyggd ljud för att 
påminna dig om att ersätta vätska

• Uppfyller reglerna för ett effektivt sätt 
att avlägsna fett

ACKREDITERINGAR

• Mest kraftfulla, multistamma, biovätska av dess 
typ - bryter ned FOG i enkla molekyler som inte 
kan reformera eller stelna

•  Bio-vätska är 100% naturlig och
• Minska behovet av rengöring av ffettavskiljare

med över 50% - spara pengar!
• Mindre risk för otäcka lukt och mindre chans att 

locka skadedjur och skadedjur
• Miljöansvarig
• Används ensam eller med fettavskiljare
• Tillverkad enligt ISO 9001-2008

• CE-certified 
• BBA-godkänd, certificate 11/4827

MATERIAL / FÄRG / BESKRIVNING
Kompakt vit ABS plastdoseringsmodul med hörbart larm.

Vikt
3.4 Kg (utan vätska ) 
8.9 Kg (med vätska)

OBSERVERA
GreasePak är ett underhållssystem för avlopp.

VIKTIGT: Befintliga avlopp måste rengöras och trycktvätt före

installation Underlåtenhet att göra detta kan leda till att fett och fett blockerar avloppet 
längre nedströms. Det kan bli nödvändigt att installera mer än ett GreasePak-system i ett kök 
om flera fettriskområden identifieras.
Underhåll: GreasePak är konstruerad för att vara lätt att rengöra. Använd aldrig slipmedel 
eller hårda rengöringskemikalier och blekmedel.

VIKTIGT: För att garantera bästa prestanda från GreasePak, Använd inte!

Blekmedel eller andra hårda kemikalier i avloppssystemet, eftersom 
effektiviteten hos GreasePak-vätskan kommer att äventyras.
Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller biocid, limonen och 
terpener.

•  Byte av biovätska (1x 5-liters lådan ungefär varje månad)
• Tillfällig byte av batteri krävs (ungefär var 18-24 månader)
•  Enheten är helt isolerad

ON-GOING MACHINE REQUIREMENTS
• GP-MSGD5 - BIo-Fluid Pack Master Box. En högspecialiserad biologisk förberedelse för 

att bryta ner fetter, oljor och fett (FOG) i kommersiella köksavlopp. Levereras i masterboxar 
med 3x 5-liter. En masterbox bör vara 3 månader under normala doseringsförhållanden. 
(Hållbarhet 18 månader).

• GP-BP - Byte av batteri. Byt ut när batterinivået tänds.
(Ungefärlig livslängd 12-24 månader).

PRODUKT DATABLAD

MILJÖ  •  Biologiska underhållssystem för avlopp & dålig lukt.   •  GreasePakTM

Batteridriven  (nätdriven modell finns också)

MODELL: GP-DMI-STD-2
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Garanti
En års tillverkarens garanti från fakturadatum, 
Villkor gäller. att Bio-vätska och batteripack är installerad och är i original. 

"Förbrukningsvaror"  omfattas inte av garantn.
Finns som nätansluten modell.
Model: GP-DMI-MAINS-2 -
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Mer information. 
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