
Grease Management

Proper Cleaning and Rinse 
Water Disposal for Exhaust Hoods, 
Filters, Ducting, Roof Fans, and Floor Mats

Cleaning Exhaust Hoods 
and Exhaust Hood Filters 
On Site
•	 Dry-wipe and scrape	grease	off	of	

all surfaces before washing.

•	 Empty and clean the grease  
collection trays located inside of 
the exhaust hoods regularly. 

Cleaning Exhaust  
Hood Filters Off Site
•	 The business owner may choose 

to use professional services to           
exchange dirty exhaust hood 

	 filters	for	clean	ones.

Cleaning Frequency
•	 Check your lease agreements and 
fire	insurance	policies	to	determine	
the minimum frequency that you 
must clean your equipment.

•	 More frequent cleaning may be 
necessary if grease collects quickly.

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

Cleaning Exhaust  
Ducting and Rooftop 
Exhaust Fans
•	 Do	not	allow	wash	and	rinse	

water to go into downspouts.

•	 Do	not	leave	pooled	wash	and	
rinse water on the roof.

•	 Collect	the	wash	and	rinse	
water and discharge to the 
sanitary sewer drains inside 
your business.

Whether you contract with 
a professional service, 
perform the cleaning yourself, 
or do both, you are liable 
for any illegal disposal 
of waste or rinse water 
resulting from cleaning 
your exhaust hood, filters, 
ducting, and roof fans. This 
includes any cleaning that 
occurs off site. 

Never clean exhaust hoods 
or filters outdoors where 
wash water may flow to a
storm drain.





 

 

清掃口

出氣口

油脂管理

清除系統的油脂

正確的清洗與沖洗排風罩

的汙水處理篩檢程序、管

道、屋頂通風機以及地墊


清潔排氣罩與排氣罩 

篩檢程序現場 
• 	 在清洗前，擦乾或刮掉表面的 

油脂。 

• 	 定期清空與清潔位於排氣罩內 

部的油脂收集盤。

清潔排氣罩篩檢程序場外 

• 	 企業所有者可以選擇使用專業

的服務更換髒的抽油煙機篩檢

程序。 

清潔頻率 
• 查看租賃協定與火災保險單以

確定清潔設備的最低頻率。 

• 若油脂堆積迅速，請增加清洗

頻率。

清潔排氣管道與屋頂通風機 
• 不得讓廢物與沖洗水流入落水管。 

• 不得讓淤積的廢物與沖洗水滯留在

屋頂通風機。 

• 彙集廢物與沖洗水，將其排放至下

管道排水溝。

油脂截留器

無論是聘用專業的抽

吸公司、自行清潔或

者兩者齊施，都要對

違規處理在清潔排風

罩、篩檢程序、管道

與屋頂通風機時排出

的廢物或沖洗水承擔

責任。這包含場外發

生的任何清潔。

切勿在洗滌水可能

會流入與水溝的

室外清潔排氣罩

或篩檢程序。

系統內油脂引起雨水道與下水道問題並且增加生產成本。
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Manejo de la grasa 

Evite el desborde de alcantarillas 
Mantenga la grasa fuera del sistema 

Desecho adecuado de aguas de
limpieza y enjuague de extractores,
filtros, ductos, ventiladores de
techo y alfombrillas de piso 

Limpieza de extractores de 
aire y filtros de extractores 
En el lugar 
•	 Limpie	con	paño	seco	y	raspe	toda	

la grasa de las superficies antes de 
lavarlas. 

•		 Vacíe	y	limpie	las	bandejas	de	
recolección de grasa que suelen 
encontrarse dentro de los extractores  
de aire. 

Limpieza de filtros de  
extractores de aire fuera  
del lugar 
•	 Las	trampillas	para	grasa	deben	El	

propietario del negocio puede optar 
por utilizar servicios profesionales 
para cambiar los filtros sucios de los 
extractores por filtros limpios. 

Frecuencia de limpieza 
•		 Verifique	que	sus	contratos	de	

alquiler y pólizas de seguro contra 
incendios para determinar la 
frecuencia	mínima	con	la	que	debe	
limpiar su equipo. 

•		 Tal	vez	sea	necesaria	una	limpieza	 
más frecuente si la grasa se 
acumulara más rápido. 

Limpieza de ductos  
de extracción de aire y  
extractores de techo 
•	 No	deje	que	el	agua	de	lavado	y	

enjuague entre en los tubos de  
bajada de agua. 

•		No	deje	agua	estancada	ni	agua	de	
enjuague en el techo. 

•		 Reúna	el	agua	de	lavado	y	enjuague	
y viértala en los desagües de las 
alcantarillas sanitarias dentro de  
su negocio. 

Ya sea que contrate a un
servicio profesional, realice

usted mismo la limpieza,
o ambas cosas, usted será

el responsable de todo
vertido ilegal de aguas

residuales o de enjuague
resultante de la limpieza de
extractores, filtros, ductos
y extractores de techo. Esto
incluye toda limpieza que

ocurra fuera del lugar. 

Nunca limpie extractores ni 
filtros al aire libre, donde el 
agua del lavado pueda fluir 

a una boca de tormenta. 

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 

Chùi và Xối Rửa Thích Hợp
Nước Thải cho Các Mái Thoát Hơi,
Các Bộ Lọc, Đường Ống Dẫn, Quạt Trên
Mái, và các Tấm Lót Sàn 

Chùi Rửa Các Mái Thoát Hơi và 
các Bộ Lọc của Mái Thoát Hơi 
Tại Hiện Trường 
•  Chùi khô và gạt chất dầu mỡ ra 

khỏi tất cả các bề mặt trước khi rửa. 

•  Đổ ra hết và chùi các khay thu dầu  
mỡ đặt ở bên trong các mái thoát  
hơi thường xuyên.

Chùi Rửa các Bộ Lọc của Mái 
Thoát Hơi Ngoài Hiện Trường   
•  Chủ cơ sở kinh doanh có thể dùng  

các dịch vụ chuyên môn để đổi các  
bộ lọc của mái thoát hơi dơ bẩn lấy 
các bộ lọc sạch. 

Tần Số Chùi Rửa  
•  Kiểm tra các hợp đồng thuê nhà và 

các chính sách bảo hiểm hỏa hoạn 
để xác định tần số tối thiểu mà quý 
vị phải lau chùi dụng cụ của mình. 

•  Có thể cần phải chùi rửa thường 
xuyên hơn nếu chất dầu mỡ tích tụ 
nhanh chóng. 

Chùi Rửa Ống Dẫn Thoát Hơi  
và Quạt Thoát Hơi Trên Mái Nhà  
•  Không để cho nước xối rửa đi vào  

các ống máng chảy xuống. 

• Không để cho nước xối rửa đọng  
vũng trên mái nhà. 

• Thu hồi nước xối rửa và thải bỏ vào 
cống rãnh vệ sinh bên trong cơ sở  
kinh doanh của quý vị.

Cho dù quý vị có ký hợp 
đồng với một dịch vụ 

chuyên môn, tự mình chùi 
rửa lấy, hoặc làm cả hai, 

quý vị chịu trách nhiệm cho 
bất cứ sự thải bỏ nước xối 
rửa bất hợp pháp do chùi 
rửa mái thoát hơi, các bộ 
lọc, ống dẫn, và quạt mái 
nhà của mình. Điều này 
bao gồm bất cứ sự chùi  
rửa nào diễn ra ở bên  

ngoài hiện trường. 

Không bao giờ được chùi rửa 
các mái thoát hơi hoặc các 

bộ lọc ngoài trời nơi mà nước 
xối rửa có thể chảy vào cống 

rãnh thoát nước mưa. 

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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