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MICROCAT®-BK-A ŞI B 
PREPARAT ORGANIC NATURAL 

 PENTRU DEGRADAREA HIDROCARBURILOR 
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-BK-A este un dispersant și omogenizator organic natural care se 

utilizează împreună cu MICROCAT®-BK-B; acesta este un preparat microbiologic pentru 

degradarea hidrocarburilor de pe orice suprafaţă. Combinaţia acestor două produse poate 

îndepărta hidrocarburile precum: uleiurile, combustibilii, emulsiile și alte produse provenite 

din spălarea motoarelor, compresoarelor, pompelor, suprafeţelor din beton, căi de acces, 

echipamente de rafinărie etc.  

 Deoarece constituenţii MICROCAT®-BK sunt microorganisme naturale, ecologice, vor 

fi biodegradate integral atunci când bioremedierea este finalizată.  

 

 

 

 

 

 

  

 APLICAŢII:  

 Curăţare sau spălare cu presiune – Aplicarea corectă și regulată a MICROCAT®-BK 

duce la rezultate pozitive. Utilizând produsele MICROCAT®-BK se va înregistra o reducere a 

nivelului de contaminare şi o creştere a gradului de reutilizare a apei folosite la curăţarea 

pieselor, suprafeţelor şi echipamentelor. 

  

 Reconstruirea motoarelor electrice și echipamentelor electro-mecanice – MICROCAT®-BK

-A este excelent pentru operaţiunile de curăţare a motoarelor electrice datorită conţinutului 

dielectric scăzut.  

  

 Maşini de spălat pentru piesele cu ulei – biopreparatele MICROCAT®-BK sunt ideale 

pentru echipamentele de curăţare a pieselor uleioase. 

  

 Echipamente de foraj – MICROCAT®-BK-A și B elimină unsorile, uleiurile şi polimerii 

din echipamentele de foraj şi din puţuri. Este un preparat necoroziv, necaustic şi neutru, 

sigur pentru oameni și mediu. 

www.microcat.ro 

mailto:contact@microcat.ro?subject=microcat


  Str. Alexandru Vaida Voevod 59, Cluj-Napoca, 400436, România 

        (+4) 0748 538.844           (+4) 0264  418.071         contact@microcat.ro 

 

(+4) 0740 156.525 

 Bioremedierea solurilor – MICROCAT®-BK-A este un ajutor excelent în curăţarea 

uleiurilor grele insolubile şi a altor hidrocarburi din sol. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 

 MOD DE APLICARE:  

 MICROCAT®-BK se utilizează ca atare. MICROCAT®-BK-A va reduce timpul de spălare 

cu două treimi, economisind timp și bani. La spălarea sub presiune, nu se vor utiliza alţi 

detergenţi. Se va observa că apa va deveni albă și va apărea o ușoară spumare.  

 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE:  

 MICROCAT®-BK-A și B pot fi aplicate într-o gamă foarte largă de temperaturi și pH-

uri. În cazul îm care nu puteţi stabili doza de aplicare necesară, contactaţi un reprezentant 

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

 

  DEPOZITARE ŞI MANIPULARE:  

Depozitare A se depozita la temperatura camerei, în condiţii uscate. 
Manipulare ATENŢIE! 

Evitaţi inhalarea pulberii uscate sau a soluţiei lichide pulverizate. Evitaţi 

expunerea pielii la pulberea uscată sau la soluţiile puternice, pentru că se 

pot produce iritaţii. În cazul în care biopreparatul intră în contact cu pielea 

sau cu ochii, spălaţi foarte bine și în mod repetat cu apă. 

  Microcat-BK®-A Microcat-BK®-B 
Aspect Lichid alb Pulbere granulată de culoare bej 
Conţinut Extract natural de plante și 

microorganisme 

Microorganisme specializate 

Durată de depozitare 24 luni 24 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 l; 1 l; 3,46 l; 

10 l 

Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 

11,3 kg  

 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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