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MICROCAT® - SK 
AGENT DE ABSORȚIE/DEGRADARE  

PENTRU DEVERSĂRILE DE ULEIURI 
 

  

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-SK este un amestec sinergetic de specialitate de absorbanţi pentru ulei 

şi microorganisme naturale preselectate, adaptate, şi substanţe nutritive. MICROCAT®-SK 

absoarbe uleiul care pluteşte pe o suprafaţă lichidă. Acesta conţine doar componente bio-

degradabile. Este special conceput pentru utilizarea pe scurgerile de ulei şi alte forme de 

contaminare cu hidrocarburi petroliere şi deşeuri conexe. Este eficient pentru ţiţei, benzină, 

motorină, uleiuri de prelucrare, fluide hidraulice, solvenţi, monomeri şi alte derivate ale 

petrolului. 

 

 APLICAŢII: 

 MICROCAT®-SK este aplicat direct pe deversare, pentru a reţine şi pentru a degrada 

apoi uleiurile absorbite. Când se utilizează pe amestecuri uleioase şi chimice, curăţă 

deversarea la un cost nominal. MICROCAT®-SK poate absorbi şi descompune o gamă largă 

de deşeuri din recuperarea, transportul, depozitarea şi rafinarea petrolului, elaborarea 

oţelului, prelucrarea metalelor, din procesarea textilelor, hidrocarburilor şi a substanţelor 

chimice. Este deosebit de eficient în cazul scurgerilor în apă, însă ingredientele sale sunt 

100% compatibile cu aplicarea pe sol.  

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-SK este aplicat direct pe scurgeri în cantităţi adecvate pentru 

a absorbi şi reţine deversarea. Încercaţi produsul pe o porţiune mică din materialul deversat 

pentru a determina rata de aplicare adecvată.  

 

NOTĂ: Consultaţi legile în vigoare pentru eliminarea corespunzătoare a uleiului absorbit. 

Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă materialul absorbit este periculos. 

MICROCAT®-SK nu conţine materiale periculoase şi nu prezintă riscuri pentru mediu atunci 

când este utilizat conform instrucţiunilor.  

Aspect Pulbere fină maro 
Conţinut Absorvanţi selectaţi şi microorganisme naturale 
Durată de depozitare 2 ani 
Ambalaj  Recipiente de: 4,55 kg; 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 CONGELA! (7 - 40 °C) 

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 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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