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MICROCAT® - TM 
NUTRIENŢI PENTRU STAŢIILE DE EPURARE 

 ȘI PENTRU PROGRAMELE DE BIODEGRADARE ȘI BIOREMEDIERE  
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-TM este o sinteză de microelemente şi stimulatori de creştere pentru 

microorganisme, formulată pentru stimularea activităţii biologice în soluri şi apele uzate.  

 MICROCAT®-TM oferă un amestec unic şi echilibrat de minerale şi vitamine. Acesta 

este conceput pentru a fi utilizat împreună cu preparatele microbiologice MICROCAT®, cu 

rolul de a creşte randamentul proceselor microbiologice din solurile contaminate şi din 

apele uzate. 

 

 APLICAŢII: 

 Apele uzate sau solul cu deficit de minerale sau vitamine nu pot oferii componentele 

esenţiale pentru biodegradarea optimă. Apele uzate industriale şi solurile dezalcalinizate 

sunt în special predispuse la deficitul uneia sau al mai multor minerale sau vitamine 

specifice. De fiecare dată când a fost utilizat MICROCAT®-TM, au avut loc creşteri ale 

performanţelor sistemului. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-TM se aplică într-o doză de 0,12-0,6 kg /1000 m3 /zi la apele uzate şi  

0,3 kg pe m3 de sol în cadrul programelor de bioremediere. Dozele de aplicare specifice pot 

fi stabilite prin testarea tratabilităţii. 

 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE 

 Pentru rezultate optime, aplicaţi acest produs în următoarele condiţii: 

 
  

  

Aspect Pulbere maro 

Conţinut 
Carbonat de calciu şi de magneziu, săruri de fier şi nutrienţi 

organici 
Durată de depozitare 60 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 11,3 kg; 100 kg 

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

 

Depozitare Condiţii uscate; A NU SE UMEZI! 

Manipulare ATENŢIE! 

Dacă se produce contactul accidental cu pielea, spălaţi bine zona afectată cu 

 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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