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MICROCAT® - ECL 

PREPARAT ENZIMATIC NATURAL  

PENTRU CURĂŢARE ŞI DEZODORIZARE 
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-ECL este un preparat lichid, formulat din enzime naturale și agenţi     

tensioactivi, utilizat pentru curăţare şi dezodorizare. Este conceput pentru a putea fi utilizat 

într-o gamă largă de aplicaţii, de la procesarea alimentelor (carmangerii, măcelării, 

bucătării industriale) până la tratarea apelor uzate. 

 MICROCAT®-ECL este folosit la curăţarea şi eliminarea grăsimilor, uleiurilor,           

amidoului, proteinelor etc. şi pentru a înlătura mirosurile care rezultă din astfel de compuşi. 

 

 APLICAŢII: 

 ELIMINAREA MIROSURILOR 

 Activitatea microbiologică anaerobă generează frecvent mirosuri cauzate de compuşii 

purtători de Sulf şi de compuşii conecşi. Cele mai frecvente aplicaţii sunt acelea din            

Industira Alimentară, managemantul deşeurilor şi tratarea apelor uzate, în special în 

cazul în care Oxigenul este deficitar.  

 MICROCAT®-ECL, cu formula sa echilibrată de enzime şi agenţi tensioactivi,          

emulsionează, elimină şi descompune materiile naturale care cauzează mirosuri.                

MICROCAT®-ECL este deosebit de bine adaptat pentru aplicarea în sistemele de tratare    

primară, în sistemele de deshidratare și stocare a nămolurilor şi în bazinele anaerobe sau 

facultative. Aceste sisteme sunt frecvent întâlnite în Industria Alimentară, Industria Textilă 

precum şi în tratarea deşeurilor și apelor uzate menajere sau din alte aplicații industriale   

nemenționate anterior. 

 

 CURĂŢARE 

 În zootehnie, prelucrarea produselor alimentare, a cărnii şi a peştelui, textilă sau în 

alte ramuri industriale apar frecvent depuneri pe echipamente şi scule sau alte deșeuri.    

 MICROCAT®-ECL oferă o soluţie și o alternativă naturală de curăţare a suprafeţelor 

precum şi de dezodorizare. Substanţele proteice şi conexe sunt eliminate în mod eficient în 

vederea tratamentului subsecvent.  

 MICROCAT®-ECL este netoxic şi complet compatibil cu sistemele de tratare biologică, 

fizică şi chimică în avalul sistemului de epurare. 

 

 

 

 

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 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

  

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-ECL este aplicat şi dozat în funcţie de necesităţi. Se poate   

folosi pentru deşeuri, ape uzate, sol, canalizări, unităţi de tratare primară sau direct pe          

suprafeţele de curăţat şi dezodorizat.  

 Doza recomandată pentru CONTROLUL MIROSURILOR în staţiile de epurare este de 2 

ppm adiministrată o dată la 2 săptămâni. Doza pentru CURĂŢARE, este o soluţie apoasă  

1:10, până la 1:30. 

 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE 

 Pentru a obţine cele mai bune rezultate, 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: 

 

Aspect Lichid transparent, de culoare maro 

Conţinut Enzime naturale, agenţi tensioactivi şi conservanţi 
Durată de depozitare 12 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0.5 l; 1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 18,9 l; 208 l. 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 

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. 

 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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