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Drtič kuchyňského odpadu
Kuchyň by měla být pohodlná, čistá, velmi jednoduše obsluhovatelná.
Kuchyň je ohniskem veškeré činnosti v domácnosti. K příjemnému pocitu v kuchyni
pomáhá drtič kuchyňského odpadu opravdu velkou mírou. Je to zařízení, které se montuje
k sifonu, kam směřuje kuchyňský odpad - voda použitá v kuchyňském dřezu. Drtič
kuchyňského odpadu nás jednoduše a rychle zbaví všech potravinových zbytků ve vaší
kuchyni. Odpadnou nepříjemné cesty s odpadky do popelnice a kuchyně bude stále čistá.
Potravinové zbytky jsou nepříjemné a znečisťující. Mohou začít rychle zapáchat, šířit
bakterie, lákat hmyz a hlodavce a to jak do naší kuchyně, tak i k popelnicím venku. Drtič
odpadků pomáhá udržet kuchyň vždy čistou a příjemnou. Jeho používání je velmi
jednoduché a rychlé, takže šetří i čas. Jednoduše pustíme studenou vodu, zapneme drtič a
nahrneme všechny potravinové odpadky do drtiče. Drtič zbytky rozdrtí a spláchne do
kanalizace nebo septiku a kuchyň je opět čistá.
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Využití
Drtič rozdrtí téměř všechny potravinové zbytky - zeleninu, ořechy, vaječné skořápky, rybí
a kuřecí maso i kosti, ovoce včetně pecek, těstoviny, nudle, rýži a mnoho dalších zbytků.
Navíc můžeme dát do drtiče papírové ubrousky, papírové filtry na kávu, čaj i nedopalky z
cigaret. Veškeré rozdrcené částice jsou velké maximálně jako zrnko rýže, a proto po
rozdrcení a odtoku kanalizace nepřitahují hlodavce v kanalizačních stokách. Navíc se velmi
rychle rozloží v čistírnách odpadních vod.
Bezpečnost
Používání drtiče je naprosto bezpečné. Drtiče mají tupé drtící segmenty, které rotují v
drtící komoře velmi rychle a vlastní drcení probíhá na stěnách drtící komory pomocí
drobných otvorů.
V případě, že do drtiče spadne něco, co nemůže být drceno, musíme drtič okamžitě
vypnout. Pokud je to možné, předmět vyndáme rukou. Nemusíme mít žádné obavy, je to
absolutně bezpečné, protože v drtiči nejsou žádné ostré části. Můžeme použít například
kleště.´Navíc spadne-li do drtiče něco kovového jako lžička nebo zátka od lahve, drtič je
vybaven pojistkou, která jej automaticky vypne.
Údržba
Drtiče jsou konstruovány a vyráběny tak, že žádný typ nepotřebuje žádnou preventivní
údržbu. Pouze zapojit a používat, což znamená vždy před zapnutím drtiče pustit studenou
vodu a pak už jen drtit a drtit. Jako běžná údržba slouží vlastní propláchnutí drtiče vodou.
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