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MICROCAT®-PTL 
BIOTEHNOLOGII PENTRU CURĂȚAREA ȘI DEZODORIZAREA  

INSTALAȚIILOR SANITARE 
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-PTL este un amestec lichid de microorganisme naturale, utilizate în 

întreţinerea, curăţarea şi dezodorizarea rețelelor de scurgere, a sifoanelor şi duşurilor. 

Acesta este formulat pentru eliminarea grăsimilor, uleiurilor şi a altor materiale insolubile în 

apă care sunt preluate de sistemele de canalizare provenite de la chiuvete, sifoanele de 

pardoseală şi din cabinele de duş. MICROCAT®-PTL conţine agenţi de îngroşare naturali 

care acoperă și aderă la suprafeţele conductelor şi sifoanelor asigurând o eliberare 

prelungită.  

 MICROCAT®-PTL este un înlocuitor excelent al produselor chimice, toxice și cu 

acțiune corozivă. Spre deosebire de substanțele chimice, care nu fac altceva decât să 

amelioreze problema pentru o perioadă scurtă, MICROCAT®-PTL formează un biofilm cu 

acțiune constantă. 

  

 APLICAȚII: 

 Sisteme de scurgere 

 Sifoane și sisteme similare 

 Duşuri și băi 

 Rețele și conducte de canalizare 

 Hoteluri, restaurante, instituții, clădiri de birouri, locuințe, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MICROCAT®-PTL se utilizează în industria hotelieră, instituții și cu scopuri casnice. 

Utilizarea regulată previne colmatarea, mirosurile neplăcute și curățarea fizică costisitoare. 

 Biopreparatul este ușor de utilizat, conceput pentru a fi aplicat manual, nu necesită 

personal calificat și este sigur pentru om și mediul înconjurător.  
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 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-PTL este aplicat săptămânal în canalele de scurgere (chiuvetă, duș, sifon 

de pardoseală). MICROCAT®-PTL poate fi aplicat în timpul curăţării regulate a camerelor. 

 Pentru canalizările instituţionale şi comerciale care colectează cantităţi mari de 

grăsimi se adăugă aproximativ 0,3 l la finalul fiecărei zile, doză care echivalează cu 

aproximativ 10 litri pe lună, iar pentru canalizările mai puţin folosite, se adaugă 0,2 l pe 

săptămână. 

 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, utilizaţi 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 și va oferii o soluţie personalizată. 

 

 DEPOZITARE ŞI MANIPULARE:  

 

 

 

Aspect Suspensie translucidă, vâscoasă, verde albăstruie 
Conţinut Microrganisme naturale, agenţi de îngroșare și conservanţi 
Durata de depozitate 24 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 l; 1 l; 3 l; 5 l; 10 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! 

Evitaţi inhalarea soluţiei lichide pulverizate. În cazul în care materialul intră 

în contact cu pielea sau cu ochii, spălaţi foarte bine și 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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