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MICROCAT® - AD 
BIOPREPARAT PENTRU DIGESTOARE ANAEROBE 

 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-AD este un amestec de specialitate de microelemente, microorganisme, 

stimulatori de creştere ai microorganismelor şi agenţi de neutralizare şi stimulare a activităţii 

biologice în sistemele anaerobe, în special în digestoarele de biogaz.  

 Amestec unic şi echilibrat de microorganisme, minerale și vitamine, MICROCAT®-AD  

restabileşte activitatea microorganismelor din nămolurile fermentate, pentru producerea de 

Metan.   

 

 APLICAŢII:  

 Periodic, digestoarele anaerobe sau sistemele de epurare anaerobă suferă o serie de 

probleme de funcţionare precum:  

 Sindromul digestiei acide – cauzat de acumularea de acid rezultând diminuarea sau 

încetarea producţiei de gaz.  

 Straturi de grăsime – cauzate de acumularea de materii insolubile pe suprafaţa 

digestorului. 

 Dezechilibrul nutrienţilor – cauzat de lipsa anumitor micronutrienţi cheie. Acest fapt 

încetineşte procesul de stabilizare a nămolului, implicit producția de biogaz.  

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI:  

  

 MOD DE APLICARE:  

 MICROCAT®-AD este dizolvat în apă caldă şi aplicat într-o doză de 0,1 – 1,5 kg la 1 m3 

din volumul digestorului sau sistemului. Cantitatea şi frecvenţa de adăugare depind de 

periodicitatea şi gravitatea problemei în cauză. Dozele de aplicare specifice pot fi stabilite în 

urma analizei sistemului.  

 

 

 

 

 Aspect Pulbere de culoare maronie 
 Conţinut Săruri de calciu tampon, microorganisme anaerobe preselectate, 

nutrienţi organici și anorganici 
 Durată de depozitare 60 luni 

 Ambalaj Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg;11,3 Kg; 100 Kg 
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 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, aplicaţi acest produs în următoarele condiţii:  

  

 În cazul îm care nu vă încadraţi în intervalele de mai sus, contactaţi un reprezentant 

MICROCAT, care va face o analiză a sistemului și va oferii o soluţie personalizată. 

 

 DEPOZITARE ŞI MANIPULARE:  

 

 

 CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
 pH  5- 9 7 
 Temperatură, °C  10 - 80  Nespecificat 

 Depozitare  Condiţii uscate; A NU SE CONGELA! 

 Manipulare  ATENŢIE! 

Enzime active prezente. Evitaţi inhalarea pulberii uscate sau a soluţiei 

pulverizate. Evitaţi expunerea pielii la pulberea uscată sau la soluţiile 

puternice, pentru că se pot produce iritaţii. În cazul în care materialul 

intră în contact cu pielea sau cu ochii, spălaţi foarte bine și în mod 

repetat cu apă. 

 MICROCAT® este marcă înregistrată. Informațiile conținute în fișa tehnică a produsului sunt bazate pe demonstrații stiințifice și 

teste particulare. Utilizatorul acceptă și iși întreaga responsabilitate cu privire la aplicarea produselor și rezultatelor obținute. Aqua D&P 

Technologies nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează obținerea rezultatelor dorite.  
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