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MICROCAT® - SMPL 
CONCENTRAT LICHID DE CURĂȚARE A HIDROCARBURILOR  

DE PE SUPRAFEȚE DURE 
 

  

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-SMPL este un compus lichid concentrat de curăţare care conţine 

microorganisme, agenţi de curăţare şi enzime. Acesta este formulat pentru a umezi, a 

desprinde şi a emulsiona depozitele de hidrocarburi şi scurgerile de pe suprafeţele dure, 

precum beton sau pereţii interiori ai ţevilor de scurgere, sau de pe soluri. Atunci când este 

aplicat conform instrucţiunilor, microorganismele din produs sunt activate pentru a digera 

depozitele dezagregate de hidrocarburi. 

  

 APLICAŢII: 

 MICROCAT®-SMPL este formulat pentru a desprinde, emulsiona, elimina şi curăţa 

scurgerile localizate de ulei şi alte hidrocarburi, pentru a curăţa bazinele de colectare şi 

instalaţiile sanitare şi pentru a reduce timpul şi costurile de curăţare. Produsul este aplicat 

direct pe scurgere pentru a o dezagrega, iar microorganismele activate iniţiază 

biodegradarea compuşilor deversaţi.  

 MICROCAT®-SMPL este ideal pentru zonele cu scurgeri rezistente de ulei, precum 

pardoselile garajelor, birourile vamale, pardoselile fabricilor şi atelierele de reparaţii, 

bazinele de prelucrare a metalelor, benzinării, operaţiunile de rafinare a petrolului şi de 

producţie a substanţelor chimice etc.  

  

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-SMPL este preparat prin diluare cu apă într-un raport de 1:10. şi aplicat 

direct pe zona care trebuie să fie curăţată. Pentru curăţarea suprafeţelor uleioase din beton, 

aplicaţi 4 litri de diluţie MICROCAT®-SMPL la 45-50 m2 de suprafaţă. Pentru tratarea 

bazinelor din garaje, adăugaţi 2 litri de MICROCAT®-SMPL la 300 litri din volumul bazinului. 

 Încercaţi produsul pe o secţiune mică din deversare şi ajustaţi concentraţia pentru 

aplicaţia dumneavoastră. 

Aspect Lichid transparent limpede 
Conţinut Agenţi tensioactivi, soluţii tampon, substanţe nutritive, enzime, 

agenţi de curăţare şi microorganisme naturale, preselectate 

Durată de depozitare 1 an. Utilizaţi imediat după diluare 
Ambalaj  Recipiente de: 1 l; 10 l; 20 l; 200l. 
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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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