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MICROCAT® - DL 
FORMULĂ ECOLOGICĂ LICHEFIANTĂ ŞI DEZODORIZANTĂ 

PENTRU DEJECŢIILE ANIMALE ȘI NĂMOLURI 
 

  

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-DL este un preparat natural de microorganisme atent selecţionate, 

formulat pentru lichefierea şi dezodorizarea dejecţiilor animale şi a nămolurilor provenite 

din staţile de epurare. MICROCAT®-DL conţine enzime şi ingrediente sinergice cu rolul de a 

îmbunătăţi calitatea şi a spori utilitatea dejecţiilor animale. 

 

 APLICAŢII: 

 Dejecţiile de origine animală au tendinţa să se solidifice şi încep să se descompună 

chiar din momentul producerii lor. Acest fapt face ca transportul, reutilizarea sau eliminarea 

acestora să fie greu de realizat şi costisitor.  

 MICROCAT®-DL este creat pentru a lichefia şi dezodoriza dejecţiile animale, făcând 

reutilizarea mai uşoară, mai ieftină şi mai igienică. Dejecţiile animale sunt o sursă 

importantă de Azot, cu potenţial în creşterea şi dezvoltarea plantelor, însă mulţi dintre 

compuşii purtători de Azot din gunoiul de grajd sunt volatili. Ei sunt eliberaţi în mediul 

ambiant, atunci când gunoiul de grajd este transportat sau stocat, generând mirosuri 

neplăcute. MICROCAT®-DL ajută la păstrarea valorilor optime de Azot în gunoiul de grajd, 

îmbunătăţind valoarea sa de îngrăşământ. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 Pentru activare, MICROCAT®-DL este diluat cu apă şi agitat mecanic timp de minim 

10 minute. Diluţia se stabileşte în funcţie de gradul de solidificare, adâncimea bazinelor şi 

vârsta dejecţilor. Ulterior soluţia se pulverizează pe dejecţii sau nămoluri. Un reprezentant 

tehnic vă va pregăti un program de aplicare adaptat programului dumneavoastră de 

management al deşeurilor. 

Aspect Pudră granulată de culoare maronie 
Conţinut Microorganisme atent selecţionate, agenţi tensioactivi, soluţii 

tampon şi enzime 

Număr de 

microorganisme 

>3 x 109/g 

Durată de depozitare 12 luni în condiţii adecvate de depozitare 
Ambalaj  Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 11,3 kg; 100 kg. 
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 Doza de aplicare variază între 0,25 kg la 30 m3 pentru întreţinere şi 2 kg la 30 m3 

pentru a sparge crusta de dejecţii acumulate pe pereţii tancului de colectare. 

  

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, aplicaţi acest produs în următoarele condiţii: 

 
  

 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: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
Oxigen dizolvat 0 – 0,5 0,5 
pH 6 - 9 7 
Temperatură, °C 10 - 40 35 

Depozitare 7° - 40° C; Condiţii uscate; A NU SE CONGELA! 
Manipulare ATENŢIE! 

Enzime active prezente. 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 materialul intră 

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