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MICROCAT® - ANL 

BIOFORMULĂ PENTRU ELIMINAREA MIROSURILOR 

PROVENITE DE LA NĂMOLURI, COMPOST, SOL ŞI APE UZATE 
 

 

 

DESCRIERE: 

MICROCAT®-ANL este un biopreparat lichid specializat, obținut prin sinteză de 

microorganisme fototropice atent selecționate, adaptate, cu utilizare în condiţii anoxice sau 

anaerobe. MICROCAT®-ANL este utilizat pentru tratarea apelor uzate și nămolurilor, 

compostare, soluri contaminate, lagune și iazuri de decantare. Prezentul biopreparat 

stimulează biodegradarea acolo unde Oxigenul lipsește sau este prezent în concentrații 

mici şi îndepărtează mirosurile provenite din procesele de biodegradare. 

 

APLICAŢII: 

CONTROLUL MIROSURILOR 

Metabolismul microbiologic anaerob produce în mod frecvent mirosuri cauzate de 

diferiți compuşi ai Sulfului. Cele mai puternice mirosuri sunt întâlnite în timpul manipulării 

nămolurilor, în procesul de compostare şi la epurarea apelor uzate sau deshidratarea 

mecanică a nămolurilor. Microorganismele prezente în MICROCAT®-ANL, activate de 

lumină, transformă sulfurile în Sulf molecular, în condiţii anaerobe sau anoxice. 

 MICROCAT®-ANL este deosebit de bine adaptat pentru aplicarea în canalizări 

deschise, sisteme de tratare primară și secundară, sisteme de procesare şi de manipulare 

a nămolurilor.  

 

BIODEGRADARE 

Deversarea în mediul înconjurător al apelor uzate şi deşeurilor creează probleme 

legate de miros şi contaminare. În timp ce remedierea biologică implică, de obicei, 

biodegradarea aerobă, în multe cazuri aerarea este inexistentă sau dificil de realizat. 

 MICROCAT®-ANL, prin sinteza unică de microorganisme preselectate pentru 

îmbunătăţirea biodegradării, reprezintă soluția în astfel de condiţii. Transportul apelor 

reziduale în conductele de canalizare şi tratarea ulterioară în staţiile de epurare este 

însoţită frecvent de separarea, sedimentarea, flotare sau precipitarea solidelor insolubile, 

în special uleiuri şi grăsimi. Aceste probleme sunt reduse sau înlăturate prin utilizarea 

regulată a biopreparatului MICROCAT®-ANL. 
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 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-ANL este aplicat direct pe nămoluri, soluri infestate, lagune și iazuri, în 

conducte de canalizare sau în unitatea de tratare primară pentru întreţinere preventivă. 

 Doza de aplicare pentru ape reziduuale pentru întreţinerea preventivă variază de la 1 

l/1000 m3/zi la 30 l/1000 m3/zi, în funcţie de tipul de deşeuri şi condiţiile de tratare. 

 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, aplicaţi acest produs în următoarele condiţii: 

  

 În cazul îm care nu vă încadrați în intervalele de mai sus, contactați un reprezentant 

MICROCAT, care va face o analiză a sistemului şi va oferii o soluție personalizată. 

 

 DEPOZITARE ŞI MANIPULARE: 

 

Aspect Lichid transparent, maro-roşiatic 

Conţinut Microorganisme fototropice, preselectate, specializate 

Durată de depozitare Şase luni 

Ambalaj Recipiente de: 0,5l; 1l; 5l; 10l;19,06 l. 

Depozitare 13° - 49° C; A se depozita la temperatura camerei; A NU SE CONGELA! A 

NU SE DEPOZITA ÎN LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI! 

Manipulare ATENŢIE! 

În cazul contactului accidental cu pielea, spălați zona afectată cu apă şi 

săpun. Nu ingerați. Netoxic, nepatogen, inofensiv pentru viața acvatică. 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
Oxigen dizolvat ppm 0 – 0,5 0,5 
pH 6 – 9 7 
Temperatură, ° C 10 – 40 35 
Metale grele Prezență scăzută Absente 
Disponibilitate la lumină Ciclu normal zilnic Lumina puternică a soarelui 

 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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