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CAIXA DE GORDURA
”INNOVATION”
CARACTERÍSTICAS
ð Caixa inox para coleta de gordura e óleo
que foi direcionado ao esgoto durante o
processo de lavagem;
ð Recipiente perfurado para separação dos
resíduos sólidos posicionado internamente no
primeiro estágio do equipamento, de fácil
remoção para limpeza.
ð Forte apelo ecológico pois promove a
separação da gordura da água sem adição de
produtos químicos e sem agredir o meio
ambiente;
ð Fácil instalação e higienização;
ð Capacidade de processamento de até
40 litros de água por minuto ;
ð Construção em aço inoxidável com
acabamento escovado externamente;
ð Fácil drenagem do nível de gordura
acumulada no segundo estágio da caixa em
recipiente plástico que acompanha o
equipamento;
ð Possibilidade de montagem DireitaEsquerda ou Esquerda Direita.
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CAIXA DE GORDURA GORDURA
”INNOVATION”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A caixa de gordura Innovation chegou para inovar e otimizar a separação de resíduos, além de gordura e óleo contidos
na água que saem das cubas e seguem para a tubulação de esgoto predial.
O desenvolvimento de seu projeto foi idealizado para a eliminação eficiente de partículas sólidas que ficarão retidas no
cesto de coleta do primeiro estágio, liberando a gordura e óleo para depositarem-se de forma laminar no segundo
estágio que é dotado de registro especifico para esta finalidade, seguindo apenas a água descartada para o terceiro
estágio que se comunica com o sistema de esgoto.
Periodicamente conforme seu grau de geração de gorduras durante o processo, efetue a coleta dos resíduos graxos
deslizando o recipiente pláscco para baixo do registro de drenagem e em seguida abra o registro e deixe o “óleo” escoar
até o final e caso ainda não tenha escoado água misturada com óleo, a partir deste instante, abra apenas um pouco a
água da cuba aﬁm de fazer com que o óleo que está armazenado abaixo do nível do registro comece a escoar pelo
registro até o instante que comece a sair água pelo registro de drenagem, quando então deverá ser fechado, assim como
a torneira que estava aberta.
Deposite o material recolhido no barril de descarte aprovado pelo seu estabelecimento. Sem geração de sujeira e sem
nenhuma necessidade de técnicos de manutenção, encanadores ou contratação de serviços de terceiros para
desentupimento.
A caixa de gordura Innovacon é fácil de instalar (possui opção de montagem a direita ou à esquerda da(s) cuba(s) de
esgotamento), simples de usar, e lhe garante uma grande economia sem os custos do serviços especializados de
desentupimento ou paradas de produção. Sem peças que tenham movimentação e nenhuma exigência elétrica, trabalha
para você̂ contando com o que você̂ precisa.
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