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MICROCAT® - ARCS 
SISTEM DE DOZARE AUTOMATĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIERE: 

 Sistemul de dozare automată a fost conceput pentru o utilizare ușoară în locurile 

unde este nevoie de dozare periodică. 

 Cartușul conține o suspensie pe bază de apă și microrganisme naturale, preselectate 

cu rolul de a elimina grăsimile și uleiurile din conductele de scurgere. Grăsimile sunt 

consumate de către microrganisme în scopul de a păstra instalațiile curate și fără mirosuri 

neplăcute. 

 

 APLICAȚII: 

 MICROCAT®-ARCS este conceput pentru a fi utilizat în instalațiile de scurgere ale 

bucătăriilor industriale, abatoarelor, carmangeriilor, precum și în alte unități de 

procesare. Sunt prevenite acumularea de uleiuri și grăsimi.  

 Folosirea MICROCAT®-ARCS elimină necesitatea utilizării chimicalelor periculoase. 

 Totodată este redus consumul de apă și detergenți convenționali, nefiind necesare 

spălări intensive la finalul fiecărui ciclu sau zile de lucru. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

Aspect Suspensie lichidă 
Conținut Microorganisme naturale, sigure pentru om și mediu 
Număr de 

microorganisme 

2,75x1012 

Durată de depozitare 24 luni, la 2°-35°C 
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 CONDIȚII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, aplicați în următoarele condiții: 

 
 

 DEPOZITARE ȘI MANIPULARE: 

 Depozitați cartușele de rezervă într-un loc răcoros, uscat. A NU SE CONGELA! În cazul 

în care conținutul cartușului intră în contact cu pielea sau ochii, spălați foarte bine și în mod 

repetat. 

 Intervalul de funcționare este programabil, de obicei fiind reglat pentru un program 

de dozare pe 30 de zile. 

 
 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 

pH 6 - 8 7 

Temperatură ° C 4 - 35°C 32°C 

 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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