
Casestudy

En løsning til oprydning af spild på alle gulve

www.bradyeurope.com

En biografkoncern bruger en miljøvenlig og meget effektiv løsning til at fjerne spild i biografer på alle gulvtyper.

Udfordringer
Hurtig oprydning af spild på forskellige gulvtyper

Koncernen havde brug for en ren og effektiv løsning til at fjerne forskellige typer af mindre spild i biografer, både bag 
kulisserne og i de offentligt tilgængelige områder. Mellem hver forestilling skal alle former for spildt sodavand, dressing eller 
andre føde- og drikkevarer fjernes, så den næste gruppe af kunder kan bydes velkommen til en fantastisk filmoplevelse.

Det lerbaserede granulat, som biografkoncernen brugte, gav for meget støv og viste sig at være for snavset, selv i områderne 
bag kulisserne, hvis ikke det blev påført og fjernet øjeblikkeligt. I de fleste af de offentligt tilgængelige områder var det slet 
ikke muligt at bruge det, da risikoen for, at gulvtæpperne blev plettede af lergranulatet, simpelthen var for høj.



Løsninger
Hurtig og ren oprydning af spild

Brady foreslog deres miljøvenlige SpillFix-granulat, der er sikkert at bruge til at 
fjerne spild på selv de mest porøse eller ujævne overflader, inklusive gulvtæpper. 

SpillFix er et 100 % naturligt produkt lavet af kokosbast. I kraft af 
SpillFix-granulatets lette vægt og bikagestruktur begynder det øjeblikkeligt at 
absorbere eventuelle væsker. Desuden kan 2,8 kg SpillFix absorbere samme 
udslipsmængde som 22,5 kg lerbaseret granulat, så der skal bruges langt mindre 
af produktet for at opnå bedre resultater. 

I modsætning til mange lerbaserede granulater efterlader SpillFix ikke nogen glatte 
restvæsker og kan nemt og hurtigt moppes op.

Resultater 
Effektiv oprydning af spild mellem forestillinger

Biografkoncernen kan nu fjerne spild af sodavand, dressing eller andre føde- og 
drikkevareprodukter på en langt mere effektiv måde. SpillFix kan ganske enkelt 
hældes på de spildte drikke- eller fødevarer og så støvsuges op, når det 
kort tid efter er tørt, uanset om der blev spildt noget på et gulv med linoleum 
eller gulvtæppe.
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