
Ống xả và bẫy mỡ

Để có kết quả tối ưu Gladiator nên được sử dụng không pha loãng 
châm vào các đường ống xả hoặc bẫy mỡ. Điều này có thể được 
thực hiện bằng tay hoặc thông qua hệ thống định lượng tự động. 
Tỷ lệ phù hợp sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng của các bữa ăn 
được sản xuất; thường Gladiator nên được áp dụng ở mức 1-2 lít 
mỗi ngmỗi ngày hoặc 3-4ml mỗi suất ăn
Để có hiệu quả tốt nhất nên thực hiện một vài lượng bổ sung trong
 ngày, tốt nhất là bổ sung nên được thực hiện vào thời điểm có lưu 
lượng thấp để cho phép thời gian xử lý tối đa trong cống.

Kiểm soát mùi

Để khử mùi rác thải, thùng, máng, rãnh và các nguồn khác gây ra 
mùi hôi, pha loãng Gladiator với tỉ lệ 1:50 tới 1:20 và phun nhiều 
lên nguồn glên nguồn gây ra mùi hôi

ƯU ĐIỂM CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dịch vụ ăn uống và công nghiệp với Gladiator là lý tưởng để sử 
dụng trong nhà bếp, nhà ăn, và các nhà máy chế biến thực phẩm 
để giữ cho hệ thống thoát nước và các bẫy dầu sạch sẽ tránh tác 
nhân đóng bám của các lớp mỡ cứng. Do đó ngăn ngừa tắc nghẽn
 và duy trì dòng chảy tối ưu. cũng có thể được sử dụng để tẩy và 
khử mùi thùng rác, thùng chứa chất thải, rãnh và máng

Quản lý chất thải với Gladiator có thể được sử dụng để hòa tan 
và phân tán chất béo trong xử lý nước thải, giúp giữ chất thải 
lỏng hơn và đồng thời cung cấp kiểm soát mùi hôi rất hiệu quả

Trung hòa mùi hôi tại nguồn

Có thể được sử dụng để tẩy rãnh, thùng rác, máng thải, chở 
rác và các nhà máy xử lý nước thải

Hiệu quả cao ngay cả ở tỷ lệ pha 1:20

Thích hợp để sử dụng trong nhà bếp thương mại và môi 
trường chế biến thực phẩm 

Mùi nhẹ

Nhanh chóng làm mềm và hóa lỏng dầu mỡ chất béo đóng 
bám, cho phép chúng được thoát ra ngoài mà không gây 
bám dính lại. 

GLADIATOR nhanh chóng làm mềm dầu mỡ và chất béo trong đường ống 
xả, bẫy mỡ và rãnh nước thải cho phép chúng được thoát ra ngoài mà 
không làm tắc nghẽn đường ống. Trung hòa mùi hôi tại nguồn.

Một cách mạng độc đáo kiểm soát mỡ đóng bám và mùi trong hệ thống ống xả
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Tránh rơi vãi, tiếp xúc với da và mắt

Bảo quản trong phạm vi nhiệt độ từ 0°C tới 40°C ở nơi khô ráo

Tham khảo bảng hướng dẫn sức khỏe và an toàn với tài liệu riêng 

TRẠNG THÁI                                        Chất lỏng 

MÀU                                                       Hổ phách

MÙI                                                        Dễ chịu

KHẢ NĂNG HÒA TAN                         Tạo thành nhũ tương 
                                                                   trong nước

TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI                    0.85

ĐIỂM CHỚP CHÁY (°C)                65 °C phương pháp Closed cup)

Quy cách   Can                                   5 Lít, Can 20 Lít

DỮ LIỆU KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA/ THẬN TRỌNG

LƯU Ý KHI BẢO QUẢN

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN


