
Grease Management

Prohibitions on using
Chemicals, Enzymes, or Bacteria
in Grease Traps and Interceptors

Grease in the system causes problems in storm drains and sanitary sewers — and increases your operating costs.

Chemicals: the use  
of chemicals to  
clean grease traps  
or interceptors is  
strictly prohibited 
because:
•	 Local	sewer	use	ordinances	

prohibit the use of chemicals as 
a method to remove grease from 
your grease trap or interceptor.

•	 Cleaners,	solvents,	caustics,	 
or other chemicals cannot be 
used to dissolve accumulated 
grease from your grease trap  
or grease interceptor. These 
chemicals	cause	grease	to	flow	
out of your trap or interceptor 
in violation of local ordinances. 
The grease may deposit on 
sewer	pipes	downstream	of	your	
business, obstructing them and 
contributing	to	sewer	overflows.

Enzymes: the use  
of enzymes to  
clean grease traps  
or interceptors is  
strictly prohibited 
because: 
•	 Whether	produced	synthetically	

or from animals, enzymes cannot 
be used to dissolve grease from 
your grease trap or interceptor.

•	 Enzymes	can	temporarily	 
alter the chemical form of the 
grease,	allowing	it	to	dissolve	
into	the	water.	However,	the	
altered grease may reform into 
solid	matter	downstream	from	
your business, obstructing  
sewer	pipes.

Bacteria: the use  
of bacteria to  
clean grease traps  
or interceptors is  
strictly prohibited 
because: 
•	 Bacteria	need	a	reliable	
environment	to	grow	and	
are sensitive to changes in 
temperature,	pH,	oil	and	 
grease	loading,	water	flow	
changes,	etc.	It	is	difficult	
to maintain the conditions 
necessary for bacteria to thrive  
in a kitchen environment. 
Biological expertise and ongoing 
sampling are often needed for 
bacteria to be sustainable.

•	 Even	if	bacteria	survive	and	
flourish,	their	effectiveness	in	
removing grease is limited. 
“Partially eaten” (i.e., not broken 
down	completely)	grease	may	
still enter the plumbing and over 
time	reform	into	solid	matter	
downstream,	obstructing	the	
sewer	pipes.

CHEMICALS ENZYMES BACTERIA





油脂管理

清除系統的油脂

在油脂截留器與集 
油器裡禁用化學品、
酶製劑或細菌

化學品：嚴格禁止使用化 
學品清理油脂截留器或集 
油器，因為：
• 本地污水管道使用條例規定禁止

使用化學品清除油脂截留器或集

油器的油脂。

• 清潔劑、溶劑、腐蝕劑或其他化

學物質不能被用來溶解油脂截留

器或集油器堆積的油脂。

酶製劑：嚴格禁止使用酶製
劑品清理油脂截留器或集油
器，因為：
• 無論是合成生產或從動物身

上取得之酶製劑均無法用來

溶解油脂截留器或集油器裡

的油脂。

• 酶製劑可以暫時改變油脂的化

學形式，允許其在水中溶解。

然而，改變的油脂可能會轉變

成固體物質，阻塞污水管道。

細菌：嚴格禁止使用酶製劑
品清理油脂截留器或集油
器，因為：
• 細菌需要在可靠的環境中成長，

並且對溫度、酸鹼度、油與油脂

量與水流量等變化較為敏感。難

以在廚房環境裡維持細菌繁殖的

必要條件。細菌的可持續繁殖需

要生物專業知識與不間斷採樣。

• 即使細菌能夠生存與繁殖，其對

去除油脂的效果是有限的。“部

分吃掉”（即不完全分解）的油

脂仍然可能進入管道，並隨著時

間的推移轉化成固體物質，阻塞

污水管道。

系統內油脂引起雨水道與下水道問題並且增加生產成本。

化學品 酶製劑 細菌
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기름 처리

하수도에서 기름을 차단하세요 

기름 트랩과 처리 시설에 
화학 약품, 효소 또는 
박테리아 사용 금지 

화학 약품 효소 박테리아

화학 약품:  기름 트랩 또는 

처리 시설을 세척하는 화학 

약품 사용은 엄격히 금지 되

어 있습니다.  그이유는:

• 지역 하수 사용 법령 규율은  기름 트

랩 또는 처리 시설에  기름을 제거하기 

위한 방법으로 화학 약품 사용을 금지

합니다. 

• 세제, 용액, 부식제 그 외 다른 화학품

은  기름 트랩 또는  기름 처리 시설에 

축적된  기름을 분해하기 위해 사용될

수 없습니다.  이 화학품은 지역 법령 

규정 위반 안에 트랩 또는 처리시설 밖

으로  기름이 유출되는 원인이 됩니다.  

이  기름은 귀하의 사업체 하수관 에 

축적되어서  하수관 폐수 흐름을 막거

나 더할수도 있습니다.

효소:   기름 트랩이나 처리 

시설을 세척하기 위해 효소 

사용은 엄격히 금지되어 있

습니다. 그 이유는:

• 효소가  합성적으로 제작되었거나 동

물에서 축출 되었어도  기름 트랩이나 

처리 시설에  기름을 분해하기에 사용

될 수 없습니다.

• 효소는 잠시동안 기름의 화학 형태를 

바꾸어서 물에서 분해되게 할수 있으

나 그 기름이 다시 고체형태로 제형성 

되어서서 귀하의 업체에서 흘러나가 

하수구 파이프를 막을 수 있습니다.

박테리아:  기름 트랩 또는 처

리시설을 세척하는 박테리아 

사용은 다음의 엄격히 금지됩

니다.  그이유는:

• 박테리아는 번식을 위해서는 일관적인 

환경이 필요하며 온도, pH,기름 만재량, 

물 흐름 변화 등등에 아주 민감 합니다.  

주방 환경에서 박테리아가 번창하도록 

필요 조건을 갖추기 어렵습니다.  박테

리아가 지속 가능하 위해서는  생물학 

전문가와 진속적인 샘플 추출이 자주 

필요합니다.

• 또한 박테리아가 생존하고 번창을해도,  

기름 제거 효과는 제한적입니다.  “부분

적으로 먹힌” ” (완전히 파괴되지 않았

으면)  기름은 계속 배수관을 들어가며 

시간이 지나 하수관을 방해하면서 하

류에 고형물로 재형성됩니다.

기름은 빗물 배수관 및 하수관에 문제를 초래하며  귀하의 운영비를 증가 시킵니다.



West Valley Sanitation District.

Serving the cities of  Campbell, Monte Sereno,  two-thirds of Saratoga, 
Town of Los Gatos, and intervening unincorporated areas of the County

West Valley Sanitation District
100 Sunnyoaks Av
Campbell, CA  95008
(408) 378-2407
www.westvalleysan.org

                                          (408) 378-2407 
http://bit.ly/WVSD-FSE-Info

W
VSD



   
 

 

  
  

  
  

 
  

	 	 	 	 	 	
 

  
  

 

		 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	
  

 
 

 
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
 

 
 

  
 

  
 

  
 

	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	

		 	 	 	 	
 

 
	 	 	 	 	

 
	 	 	 	 	 	 	

 
 

  
  

  
 

  
 

	 	 	 	
 
 

 
 

 
 

 
	 	 	 	 	

 
 

	

		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
 

 
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

 
 

 

Manejo de la grasa 

Evite el desborde de alcantarillas
Mantenga la grasa fuera del sistema 

Prohibiciones de uso de
productos químicos, enzimas o bacterias
en trampillas e interceptores de grasa 

PRODUCTOS
QUÍMICOS ENZIMAS BACTERIAS 

Productos químicos:
el uso de productos
químicos para
limpiar trampillas o
interceptores de grasa
está estrictamente
prohibido porque: 
•	 Las ordenanzas locales de uso de

alcantarillas prohíben el uso de
productos químicos como método
de remoción de grasa de su trampilla
o interceptor de grasa.

•	 Los limpiadores, solventes, productos
cáusticos u otros productos químicos
no se pueden usar para disolver la
grasa acumulada de su trampilla
para grasa o su interceptor de
grasa. Estos productos químicos
hacen que la grasa fluya fuera de la
trampilla o del interceptor, violando
las ordenanzas locales. La grasa
podría depositarse en las tuberías
del alcantarillado que bajan desde su
negocio, tapándolas y contribuyendo
con los desbordes de alcantarillas. 

Enzimas:
el uso de enzimas para
limpiar trampillas o
interceptores de grasa
está estrictamente
prohibido porque:
•	 Ya sean producidas sintéticamente

o de origen animal, las enzimas
no pueden usarse para disolver la
grasa de su trampilla o interceptor. 

•	 Las enzimas pueden alterar
temporalmente la forma química
de la grasa, permitiéndole
disolverse en el agua. No
obstante, la grasa alterada podría
volver a su forma sólida en las
tuberías que descienden desde su
negocio, tapando las tuberías de
alcantarillado. 

Bacterias:
el uso de bacterias
para limpiar trampillas
o interceptores de grasa
está estrictamente
prohibido porque:
•	 Las bacterias necesitan un

entorno confiable donde crecer,
y son sensibles a los cambios de
temperatura, pH, carga de aceite y
grasa, cambios de flujo de agua, etc.
Es difícil mantener las condiciones
necesarias para que las bacterias
crezcan con fuerza en el entorno de
una cocina. La experiencia biológica
y el constante muestreo suelen ser
necesarios para que las bacterias
sean viables. 

• Aún si las bacterias sobreviven
y florecen, su efectividad para
remover la grasa es limitada. La
grasa “parcialmente comida” (es
decir, no totalmente descompuesta)
aún puede entrar en las tuberías
y, con el tiempo, podría volver a
su forma sólida en las tuberías
que descienden, obstruyendo las
tuberías del alcantarillado. 

La grasa en el sistema causa problemas en bocas de tormenta y alcantarillas sanitarias, y aumenta sus costos de operación. 
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Quản Lý Dầu Mỡ 

Giữ Cho Dầu Mỡ ở Ngoài Hệ Thống

Cấm dùng Hóa Chất, Chất 
Enzim, hoặc Vi Khuẩn trong các  
Bẫy và Thiết Bị Tách Dầu Mỡ

HÓA CHẤT ENZIM VI KHUẨN

Hóa Chất:  
việc dùng các hóa chất  
để chùi rửa bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ bị  
nghiêm cấm vì:
• Cống tại địa phương dùng các  

pháp lệnh ngăn cấm việc sử dụng 
các hóa chất làm phương pháp loại 
bỏ dầu mỡ ra khỏi bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ. 

•  Các chất chùi rửa, chất hòa tan, 
chất ăn da, hoặc các hóa chất khác 
không được dùng để làm tiêu chất 
dầu mỡ tích tụ trong bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ. Các hóa chất 
này làm cho chất dầu mỡ chảy ra 
khỏi bẫy hoặc thiết bị tách dầu  
mỡ vi phạm các pháp lệnh của  
địa phương. Chất dầu mỡ có thể 
tích tụ trên các đường ống cống 
xuôi dòng của cơ sở kinh doanh, 
làm nghẽn chúng và khiến cho  
bị tràn nước cống.

Các chất enzim:  
việc dùng các chất enzim 
để chùi rửa bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ bị 
nghiêm cấm vì: 
• Cho dù là được làm ra từ việc  

tổng hợp hoặc từ động vật, chất 
enzim không được dùng để làm 
tiêu dầu mỡ khỏi bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ. 

•  Chất Enzim có thể làm thay đổi 
tạm thời dạng hóa chất của dầu 
mỡ, làm cho chúng tan vào trong 
nước. Tuy nhiên, dầu mỡ biến 
dạng này có thể tái tạo thành  
chất rắng chảy xuôi dòng từ cơ  
sở kinh doanh của quý vị, làm 
nghẽn các ống cống. 

Vi khuẩn:  
việc dùng vi khuẩn để  
chùi rửa bẫy hoặc các 
thiết bị tách dầu mỡ bị 
nghiêm cấm vì: 
• Vi khuẩn cần có một môi trường 

đáng tin cậy để phát triển và nhạy 
cảm đối với các thay đổi về nhiệt 
độ, độ pH, lượng dầu mỡ, các thay 
đổi về dòng chảy của nước, v.v…
Thật khó mà duy trì được các điều 
kiện cần thiết cho vi khuẩn sinh 
sôi nảy nở trong môi trường bếp 
núc. Thường cần phải có trình độ 
chuyên môn về sinh học và lấy 
mẫu liên tục để vi khuẩn có thể 
tồn tại được. 

•  Mặc dù vi khuẩn sống sót và sinh 
sôi, hiệu quả trong việc loại bỏ dầu 
mỡ của chúng có giới hạn. Dầu mỡ 
“bị ăn một phần” (thí dụ, không 
phân hủy được hết) vẫn có thể vào 
đường ống dẫn và theo thời gian 
sẽ hình thành chất đặc xuôi dòng, 
làm nghẽn các ống cống.

Dầu mỡ trong hệ thống gây trở ngại cho các cống thoát nước mưa và các cống vệ sinh và làm tăng chi phí vận hành.
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