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MICROCAT® - SH/SL 
AGENȚI DE UMEZIRE BIODEGRADABILI PENTRU  

PROGRAMELE DE BIOREMEDIERE 
 

  

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-SH/SL este o serie unică de agenţi biodegradabili de umezire şi de 

solubilizare formulată special pentru programele de bioremediere. Fiecare produs din serie 

este un amestec de agenţi tensioactivi biodegradabili în formă lichidă uşor de utilizat. 

Testele ştiinţifice şi aplicaţiile la scară largă au verificat eficienţa şi siguranţa lor. Seria 

MICROCAT®-SH/SL a fost analizată cu atenţie şi nu prezintă niciun pericol pentru plante, 

oameni sau animale atunci când este utilizată în mod corespunzător. 

 

 APLICAŢII: 

 Seria MICROCAT®-SH/SL este formulată special pentru utilizarea în curăţarea 

solurilor şi în operaţiunile de procesare a nămolurilor. Fiecare produs este eficace pentru 

accelerarea eliminării biologice a substanţelor uleioase din sol sau nămol. Aceşti 

contaminanţi relativ insolubili apar în fabricile de substanţe chimice, rafinăriile de petrol, 

zonele de foraj al petrolului, locaţiile cu deversări şi facilităţile de eliminare. 

MICROCAT®-SH este formulat pentru uleiurile asfaltice mai grele. 

MICROCAT®-SL este conceput pentru hidrocarburile mai uşoare.  

Fiecare produs este disponibil ca 100% lichid (vâscos).  

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-SH/SL se diluează şi se pulverizează peste solul sau nămolul care 

trebuie să fie remediat. Sursa şi natura contaminării uleioase sau insolubile vor fi analizate 

cu atenţie de reprezentantul Microcat. 

 

 

 

 

 

Aspect Lichid tulbure, vâscos 
Conţinut Agenţi activi biodegradabili de suprafaţă 
Durată de depozitare 5 ani 
Ambalaj  Recipiente de: 18,9 l; 208,2 l 
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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 CONGELA! 

Manipulare ATENŢIE! 

Evitaţi ingestia. În caz de ingerare, induceţi vărsături şi consultaţi medicul. 

Aceste produse sunt sigure pentru utilizarea în prezenţa plantelor, 

oamenilor sau animalelor. În cazul în care materialul intră în contact cu 

pielea sau cu ochii, spălaţi bine şi în mod repetat cu apă.  

(+4) 0740 156.525 

 MICROCAT® este marcă înregistrată. Informațiile conținute în fișa tehnică a produsului sunt bazate pe demonstrații stiințifice și 

teste particulare. Utilizatorul acceptă și își 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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