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MICROCAT®- DNTRF  

BIOPREPARAT PENTRU CANALIZĂRI, SEPARATOARE DE GRĂSIMI, 

STAȚII DE EPURARE ȘI INSTALAŢII SANITARE COMERCIALE  

ȘI REZIDENȚIALE  
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-DNTRF este un biopreparat echilibrat şi unic, ce conţine  

microorganisme naturale atent selecţionate. MICROCAT®-DNTRF este formulat pentru 

lichefierea grăsimilor și pentru curățarea și decolmatarea rețelelor de canalizare (conducte, 

fose, puțuri, etc). În plus, MICROCAT®-DNTRF conţine microorganisme specializate, 

rezistente la temperaturi înalte şi microorganisme cu capacitatea de a îndepărta mirosurile 

asociate cu acumulările de uleiuri şi grăsimi. 

 MICROCAT®-DNTRF păstrează canalizările şi separatoarele de grăsimi curate şi 

necolmatate. MICROCAT®-DNTRF este optimizat pentru utilizarea în sisteme de dozare 

automata livrabile la cerere de compania noastră. 

 

 APLICAŢII: 

 În multe situații, agenţii de curăţare pentru canalizări şi separatoare pe bază de 

substanţe chimice toxice sunt interzişi din anumite motive. Grăsimile, uleiurile şi alte 

substanţe conexe au tendinţa să se solidifice şi să se acumuleze în separatoarele de grăsimi, 

puțuri, bazine şi în conducte. 

 MICROCAT®-DNTRF este formulat pentru a lichefia şi pentru a reduce acumularea 

acestor substanţe în sistem. Atunci când este utilizat în mod regulat MICROCAT®-DNTRF, 

duce la îmbunătățirea performanțelor stației de epurare, scăderea costurilor de întreţinere 

și scăderea costurilor de operare. 

  

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI:  

 
 MOD DE APLICARE:  

 MICROCAT®-DNTRF se amestecă cu apă şi se adaugă direct în scurgere sau în 

separator. Pentru canalul de scurgere se foloseste 15 g/săptămână; Pentru separatoare de 

grăsimi mici se folosesc 500 g/săptămână; pentru separatoare mari, bazine de epurare şi 

staţii de pompare se folosesc 100g/m3, zilnic sau săptămânal, în funcție de tip și încărcare. 

Aspect Pulbere fină, de culoare bej 
Conţinut Microorganisme selecţionate, adaptate, soluţii tampon şi enzime 
Număr de 

microorganisme 
>3 x 109/g 

Durată de depozitare 24 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 11,3 kg; 100 kg. 
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 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:  

 

 

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. 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
Oxigen dizolvat, ppm 0 - 0.5 0.5 
pH 6 - 9 7 
Temperatură, °C 10 - 40 35 
Metale grele toxice Prezenţă scăzută Absente 

Înainte de a utiliza  

MICROCAT®-DNTRF 
După 22 de zile de tratament cu 

MICROCAT®-DNTRF 

 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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