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MICROCAT® - BioPOP 
CILINDRI SUBMERSIBILI PENTRU CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 

SEPARATOARELOR DE GRĂSIMI, A STAȚIILOR DE POMPARE ȘI A CANALIZĂRILOR 
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-BioPOP sunt cilindri submersibili rezistenţi cu dizolvare lentă şi eliberare 

de microorganisme şi enzime care au capacitatea de a reduce mirosul şi care îmbunătăţesc 

degradarea uleiurilor şi a grăsimilor. MICROCAT®-BioPOP sunt concepuţi pentru a avea o 

acţiune de lungă durată. Utilizare recomandată în rezervoare, separatoare de grăsimi şi 

staţii de pompare.  

 MICROCAT®-BioPOP conţin microorganisme şi enzime naturale sigure pentru mediu. 

Microorganismele au capacitatea de a descompune contaminanţii organici întâlniţi frecvent 

în apele uzate din procesarea alimentelor şi în apele uzate domestice, în special grăsimile. 

 MICROCAT®-BioPOP sunt disponibili pentru staţiile de pompare (BioPOP-LS) şi 

separatoarele de grăsimi (BioPOP-GT).  

  

 APLICAŢII:  

 MICROCAT®-BioPOP sunt ideali pentru utilizarea în orice separator de grăsimi, staţie 

de pompare sau conductă de canalizare, care întâmpină probleme legate de mirosuri şi 

acumularea de uleiuri şi grăsimi. Amplasarea şi extragerea din rezervor/bazin se face cu 

ajutorul unui şnur. 

  

 MOD DE APLICARE:  

 MICROCAT®-BioPOP are acţiune o perioadă de 35-80 de zile. În funcţie de debitul 

apei uzate din sistem, se alege tipul dorit. Mai jos se regăsesc tipurile în funcţie de debit: 

 

 

 

 

 

 

Seria MICROCAT®-

BioPOP 

Debit ape uzate 

m3/zi 

2 ≤ 379 m3/zi 
5 ≤ 1136 m3/zi 

10 ≤ 3788 m3/zi 
30 > 3788 m3/zi 
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 

CONDIŢII OPTIME DE APLICARE:  

 Pentru rezultate optime, utilizaţi acest produs în următoarele condiţii: 

 

DEPOZITARE ŞI MANIPULARE: 

 

  GRAFIC DE APLICARE:  

 Separatoare de grăsimi 

 MICROCAT®-BioPOP se amplasează de obicei lângă admisie şi sunt suspendate cu o 

frânghie sub linia apei. Eliberarea de microorganisme începe imediat după imersare şi 

durează 30-90 zile, în funcţie de debitul şi temperatura apei şi de dimensiunea cilindrilor.

 Staţii de pompare sau staţii de tratare a apelor uzate 

  

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 

pH apă 6 - 9 7 

Temperatură, ° C 10 - 40 35 

Depozitare 7o - 40oC Condiţii uscate; A NU SE CONGELA SAU ÎNCĂLZI PESTE 40oC! 

Manipulare ATENŢIE! 

Enzime active prezente. În cazul în care materialul intră în contact cu pielea 

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

Aspect Cilindri de culoare roşie, diferite mărimi 

Conţinut Microorganisme naturale în matrice solidă care se dizolvă 

Dimensiuni Serie: 2:    0,9   kg :  16 cm x 16 cm x 18,5cm 

5:    2,27 kg :  20 cm x 20 cm x 23 cm 

10: 4,5   kg :  30,5 cm x 30,5 cm x 21 cm 

30: 13,6 kg :  30,5 cm x 30,5 cm x 23 cm 
Durată de depozitare >24 luni, în condiţii corespunzătoare de depozitare 

Ambalaj 0,9 kg (4/cutie); 2,27 kg (4/cutie); 4,5 kg (4/cutie); 13,6 kg (1/cutie) 

Volum min. (litri) Volum max. (litri) Dimensiune BioPop (lb) 
-- 8 0,07 
8 25 0,5 

25 100 2 
100 500 5 
500 1.500 10 

1.500 5.000 30 
5.000 12.000 2x30 

12.000 40.000 4x30 
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 Biopreparatele MICROCAT®-BioPOP se amplasează lângă admisia staţiilor de 

pompare, dar nu trebuie să se găsească direct în fluxul afluentului. Păstraţi-le protejate de 

refulările sau aspiraţile pompelor, de cabluri electrice etc. Amplasaţi cât mai apropae de 

intrare în staţie sau în zona de distribuţie către bazinele din aval. 

 Timpul de eliberare a microrganismelor este de 30-90 zile, în funcţie de debitul şi 

temperatura apei, precum şi de dimensiunea cilindrului folosit.  

 Timpul de retenţie hidraulică minim recomandat este de 4 ore! 

 
 

 Reţele de canalizare 

 MICROCAT®-BioPOP poate fi instalat în gurile de vizitare pentru a preveni blocajele 

cauzate de acumulări de grăsimi şi pentru a reduce generarea de mirosuri neplăcute în 

conductele sistemului de colectare. În cazul reducerii de debit şi nivel, se va asigura ca 

MICROCAT®-BioPOP să rămână complet imersate pentru un randament maxim. Utilizaţi 

mai mulţi cilindri atunci când traseele sunt mai lungi decât cele indicate sau când încărcătura 

apelor colectate este mare. 

 
 

Debit zilnic min. (m3/zi ) Debit zilnic max. (m3/zi ) Dimensiune BioPop (lb) 
10 40 2x0,07 
40 100 0,5 

100 300 2 
300 1.000 5 

1.000 4.000 10 
4.000 12.000 30 

12.000 40.000 2x30 

Diametrul  

conductei (cm) 

Distanţa între punctele  

de aplicare (m) 

Dimensiune 

BioPop (lb) 

< 15 30 0,07 
< 25 100 0,5 
< 30 100 1 
< 45 100 2 

 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.  

www.microcat.ro 

mailto:contact@microcat.ro?subject=microcat

