
 

 

         
  

MAGIC STAR 

Magıc Star yağ tutucu ve drenaj hatlarındaki biyolojik uygulamalarda kullanılır. Biyolojik olarak yağ gibi inatçı 

organiklerin çözülmesinde, mikrobiyolojik karışımın etkilerinin konsorsiyumundan yararlanılır. 
 Yüksek alkali, kostik ve asit yapıda yağ çözücüleri ihtiva etmez. 

  Yağ tutucu ve borulara zarar vermez, çevre dostudur. 

 Tabandaki çamuru %50 ve yüzeydeki köpürmeyi %75 düşürür 

Magıc Star biyolojik olarak ayrışa bilen enzimler içerir. Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım alanlarında birikim 

oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

YAĞ TUTUCU VE DRENAJ HATTI İÇİN 

BİYOLOJIK  YAĞ GİDERME  ÜRÜNÜ 

MAGIC STAR AVANTAJLARI 

Yağ tutucular ve drenaj hatlarında yağ gidermek 
için ve hatların  koruyucu bakımında kullanılır. 

Drenaj hatları ve yağ tutucu uygulamaları için eşsiz 
bir biyolojik konsorsiyumla protein, karbonhidrat ve 
yağları ayrıştırır. Düzenli bir uygulama ile yağ 
tıkanmalarını düşürerek drenajların rahat akmasını 
sağlar, drenaj hatları ve yağ tutuculardaki kokuları 
giderir. 
 Şekil 1: Restoran yağlarının bileşiminde yağ asidi 
oranı % 80 dir. Yapısında palmitik, stearik ve oleik 
asit ten meydana gelen yağ bileşenleri bulunur. Yağ 
tutucularda bu atık bileşenler toplanır. 
Şekil 2:  Uzun ve kısa zincirli yağ asitlerini indirgeme 
kabiliyetine sahip Magıc Star bu biriken yağ oranını 
azalttığı görülür. 
Şekil 3:  Restoranlar ve yemekhanelerdeki yağ 

tutucularda birken atık 20 günde gözle görülür bir 

fark gösterir. Katı atık akışkan görüntü alır. 

 

MAGIC STAR KULLANIM ALANLARI 
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 Mikrobial konsorsiyum drenaj hatları ve yağ 

tutuculardaki köpük ve yağları sindirir ve çözer. 

  Koku sindirici/ uzun süreli koku giderici etki bırakır. 

Septik ve çevresindeki yağ asidinin uçucu ekşimiş, bozuk 

kokuları sonucunda ve hidrojen sülfür gibi bileşenlerin 

sebep olduğu istenmeyen biyolojik koku oluşumunu, 

aktif çözücülerle engeller.      

 Doğrudan koku kontrolü sağlar. Mikrobial karışım 

aneorabik yada septik çevrelerin sunduğu yağ asidindeki 

uçucu kötü kokuları ayrıştırarak kokuları kontrol altına 

alır. 

 Eşsiz akıcı biyolojik formülasyonu, çevresel olarak 

tehlikeli temizleyicilerle yer değiştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGIC STAR UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Yağ Tutucu  

 1,5 litre/m3 (yağ tutucu hacmi)  yağ tutucuda  günlük  öğün miktarı : 
400-800 öğün/gün      :  600 ml/gün  
1000 -1500 öğün/gün :     1,2lt/gün 
2000 öğün/gün            :    1,5 lt/gün olarak uygulanır. 

Drenaj hatlarında 
 Standart boru ölçülerinde  
 200 ml ilk hafta 
Düzenli bakımda: 100 ml/hafta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGIC STAR KULLANIM 

ŞEKLİ  

MAGIC STAR AMBALAJ ŞEKLİ  : 

  1Kg.Polietilen şişe       6 adet/koli 
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