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MICROCAT® - TN 
BIOPREPARAT PENTRU CONTROLUL HIDROGENULUI SULFURAT (H2S) 

  

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-TN conţine microorganisme atent selecţionate aerobe care sunt 

specializate pentru biodegradarea Hidrogenului Sulfurat. De asemenea, biopreparatul 

MICROCAT®-TN mai conţine ingrediente nutriţionale pentru microorganisme.  

  

 APLICAŢII: 

 MICROCAT®-TN este un biopreparat specializat, care poate fi utilizat singur sau în 

combinaţie cu alte produse MICROCAT®, pentru controlul mirosurilor, împotriva corodării şi 

emisile toxice cauzate de Hidrogenul Sulfurat. Principalele microorganisme din produsul 

MICROCAT®-TN oxidează Hidrogenul Sulfurat şi Sulfuri organice simple reducându-le la Sulf 

molecular şi alţi Oxizi de Sulf chiar şi în condiţii deficitare de Oxigen dizolvat. Produsul 

MICROCAT®-TN poate fi folosit în lacuri şi iazuri, în staţiile de tratare anaerobă a apelor 

uzate şi sistemele canalizare a apelor uzate.  

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-TN se aplică în staţia de epurare, iazuri sau lacuri, sub formă 

de pudră sau dizolvat în apă şi pulverizat. Se recomandă dizolvarea biopreparatului în apă 

călduţă înainte de aplicare, când se utilizează în sistemele de canalizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect Pudră fină de culoare bej 
Conţinut Microorganisme atent selecţionate şi elemente tampon 
Număr de 

microorganisme 

>4x109/g 

Durată de depozitare 2 ani 
Ambalaj  Recipiente de: 0.5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 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 
Oxigen dizolvat ppm 0,1 până la saturaţie >1.0 
pH 6 - 9 7 
Temperatură, °C 10 - 40 35 

Metale grele toxice ppm Prezenţă scăzută Absente 

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.  
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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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