Str. Alexandru Vaida Voevod 59, Cluj-Napoca, 400436, România
(+4) 0748 538.844
(+4) 0740 156.525

(+4) 0264 418.071

contact@microcat.ro

MICROCAT®-BFL
BIOPREPARAT DE CURĂŢARE A PARDOSELILOR

DESCRIERE:
MICROCAT®-BFL este un compus lichid, de curăţare, care conţine microorganisme
naturale, sigure şi agenţi de curăţare. MICROCAT®-BFL este formulat pentru a înlocui
produsele chimice convenţionale de curăţare şi pentru a dezodoriza pardoselile bucătăriilor,
eliminând riscurile de alunecare şi implicit de accidentare. Atunci când MICROCAT®-BFL
este folosit corespunzător, microorganismele specializate sunt activate şi curăţă în
profunzime suprafeţele semi-poroase, eliminând grăsimile şi menţine pardoseala într-o
stare sigură pentru traficul intens specific operaţiunilor din bucătării sau locuri similare.
APLICAŢII:
MICROCAT®-BFL este formulat pentru utilizare zilnică. Este eficient atât în interiorul
bucătăriilor, cât şi în afara lor, acolo unde acumulările de grăsime pot crea condiţii de
alunecare şi poate pune în pericol siguranţa personalului.
MICROCAT®-BFL este ideal pentru zonele în care acumulările frecvente de grăsime
pot provoca probleme legate de siguranţă şi miros. MICROCAT®-BFL este des aplicat pe
pardoselile bucătăriilor comerciale, unităţilor de preparare a cărnii, zonele de salubritate,
zonele de preparare a alimentelor, camerele de depozitare etc.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
Aspect
Conţinut
Durată de depozitare
Ambalaj

Lichid bej, semitransparent
Agenţi tensioactivi, agenţi de curăţare şi microorganisme naturale
18 luni; utilizaţi imediat după diluare
Recipiente de: 0,5 l; 1 l; 3,82 l; 10 l; 19,06 l.

MOD DE APLICARE:
MICROCAT®-BFL se aplică direct pe zona care trebuie să fie curăţată. Doza pentru
suprafeţele foarte murdare variază între 100 - 300 ml. produs dizolvat în 5 litri de apă iar
pentru pardoseli mai puţin murdare, doza de produs variază între 60-150 ml. produs dizolvat în
5 litri de apă.
Folosirea repetată a MICROCAT®-BFL îmbunătăţeşte performanţa acestuia iar după
aplicare nu este necesară clătirea.
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CONDIŢII OPTIME DE APLICARE:
Pentru rezultate optime, aplicaţi acest produs în următoarele condiţii:
CONDIŢIE

pH
Temperatură, ° C

INTERVAL
6-9
10 - 40

OPTIM
7
35

În cazul îm care nu vă încadraţi în intervalele de mai sus, contactaţi un reprezentant
MICROCAT, care va face o analiză a sistemului şi va oferii o soluţie personalizată.
DEPOZITARE ŞI MANIPULARE:
Depozitare 7o - 40o C; Condiţii uscate; A NU SE CONGELA!
Manipulare ATENŢIE!
Evitaţi inhalarea soluţiei lichide pulverizate. Evitaţi expunerea pielii la soluţia
nediluată, pentru că pot apărea iritaţii. În cazul în care materialul intră în
contact cu pielea sau cu ochii, spălaţi foarte bine şi în mod repetat cu apă. Nu
ingeraţi.

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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