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MICROCAT® - NPC 
AMESTEC DE NUTRIENȚI CU ELIBERARE ÎN TIMP,  

PENTRU BIODEGRADARE ȘI BIOREMEDIERE 
 

  

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-NPC este un amestec de săruri de Azot, Fosfor şi stimulatori de creştere 

a microorganismelor, într-o formă cu eliberare în timp pentru utilizarea în stimularea 

activităţii biologice din soluri şi nămoluri. MICROCAT®-NPC oferă un amestec unic, 

echilibrat de Azot şi Fosfor pentru programele de bioremediere. Acesta este formulat special 

pentru utilizarea cu inoculii microbiologici, agenţii tampon şi agenţii tensioactivi 

MICROCAT®, pentru a îmbunătăţi rata şi consistenţa prelucrării biologice a solurilor, 

nămolurilor şi apelor contaminate. MICROCAT®-NPC eliberează nutrienţi într-o perioadă de 

3-4 luni, la aproximativ 20°C. 

  

 APLICAŢII: 

 Bioremedierea in-situ şi ex-situ a contaminanţilor organici din sol şi nămoluri devine 

tot mai populară. Aceasta oferă o metodă cu costuri reduse şi uşoară pentru eliminarea 

contaminanţilor organici. Solurile şi nămolurile contaminate au, de obicei, un deficit în 

conţinutul de Azot şi Fosfor necesar pentru stimularea activităţii microbiene. MICROCAT®-

NPC compensează deficitul cu un amestec de săruri ecologice care se eliberează treptat în 

timp. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-NPC este aplicat la o rată de aproximativ 30-55% din greutatea 

concentraţiei de contaminanţi din sol. 

 

 

 

 

 

  

Aspect Granule albastre 
Conţinut Săruri de Azot şi Fosfor (23 % N, 2 % P) 
Durată de depozitare 5 ani 
Ambalaj  Recipiente de: 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: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Depozitare Condiţii uscate; A NU SE UMEZI! 
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 asumă 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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