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MICROCAT® - GEL 
BIOFORMULĂ DE CURĂŢARE PENTRU 

FOSE SEPTICE, INSTALAŢII SANITARE ȘI SEPARATOARE  
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-GEL este un amestec lichid de microorganisme naturale, enzime şi 

agenţi tensioactivi cu utilizare în întreţinerea, curăţarea şi dezodorizarea toaletelor, 

conductelor, separatoarelor, sistemelor de instalaţii sanitare şi fose septice. Este formulat 

pentru a curăţa şi îndepărta grăsimile, uleiurile, amidonul, proteinele etc. şi pentru a 

îndepărta mirosurile care rezultă din aceste acumulări. 

 

Exemple de acumulări de grăsimi în restaurante și carmangerii 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 APLICAŢII: 

 Conductele, separatoarele de grăsimi şi sistemele sanitare şi de tratare din 

restaurante, clădiri comerciale şi rezidenţiale, care necesită întreţinere regulată pentru a 

evita colmatarea şi formarea mirosurilor.  

 MICROCAT®-GEL previne curăţarea mecanică costisitoare și menţine curate 

instalaţiile de tratare şi sanitare, fără mirosuri şi cu curgere liberă. 

  MICROCAT®-GEL poate fi dozat manual sau automat folosind sisteme de dozare. 

 Combinaţia unică de ingrediente din MICROCAT®-GEL curăţă şi dezodorizează 

natural, fără efecte secundare şi este sigur în exploatare. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI:  

 

 

Aspect Suspensie albastră-verzuie 
Conţinut Bacterii naturale, agenţi tensioactivi, conservanţi 
Durată de depozitare Minim 12 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 l; 1 l; 5 l; 9,46 l; 18,93 l  
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 MOD DE APLICARE:  

 MICROCAT®-GEL este dozat în scurgeri, separatoare, instalaţiile sanitare sau 

canalizare, noaptea sau când utilizarea apei este minimă. Pentru scurgerile din restaurante, 

instituţionale şi comerciale care colectează cantităţi mari de grăsime, utilizați aproximativ  

300 ml pe noapte. Această doză echivalează cu aproximativ 9,53 l pe lună. Pentru scurgerile 

rezidenţiale sau mai puţin utilizate, utilizați 200 ml pe săptămână.  

  

 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 13° - 49° C; A se depozita, la temperatura camerei. A NU SE CONGELA! 
Manipulare ATENŢIE! 

Dacă se produce contactul accidental cu pielea, spălaţi zona afectată cu 

apă şi săpun. Nu ingeraţi! Netoxic, nepatogen, inofensiv pentru viaţa 

acvatică. 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
pH 6 - 9 7 
Temperatură, ° C 10 - 40 35 

 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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