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MICROCAT® - XBS 
BIOFORMULĂ PENTRU DEGRADAREA HIDROCARBURILOR PETROLIERE  

DIN STAȚII DE EPURARE ŞI SOLURI  
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-XBS este un amestec echilibrat de microorganisme pentru epurarea 

apelor uzate și pentru utilizarea în programele de bioremediere. Preparatul este conceput 

pentru situații de scurgeri accidentale și alte forme de contaminare cu hidrocarburi 

petroliere și deșeuri conexe. MICROCAT®-XBS poate fi uilizat împotriva contaminărilor cu  

țiței, păcură, benzină, motorină, uleiuri de răcire, fluide hidraulice, solvenți, monomeri și alți 

derivați din petrol, inclusiv substanțe organice clorurate. 

 

 APLICAŢII: 

 MICROCAT®-XBS combină anumite tulpini de microorganisme, atent selecționate, 

care au capacitatea de a degrada hidrocarburile. Când se utilizează în mod regulat, acest 

preparat îmbunătățește descompunerea uleiurilor și chimicalelor la costuri reduse. 

 MICROCAT®-XBS conține o combinație de microorganisme aerobe și anaerobe 

selectate cu capacitatea de a descompune o gamă largă de substanțe (reziduuri) provenite 

din recuperarea, transportul, depozitarea și rafinarea petrolului, fabricarea oțelului, 

prelucrarea metalelor, procesarea textilelor, a hidrocarburilor și a substanțelor chimice. 

 MICROCAT®-XBS este formulat pentru a fi utilizat împreună cu nutrienții 

biodegradabili MICROCAT®-NPN, agentul de control al pH-ului MICROCAT®-PH și agenții 

tensioactivi biodegradabili MICROCAT®-SH/SL. 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-XBS se aplică împreună cu alte produse sinergice 

MICROCAT®. Doza optimă recomandată este de 0,3 kg/1 m3 de sol contaminat. Pentru ape 

uzate se va stabili doza împreună cu reprezentantul MICROCAT. 

 

 

 

Aspect Pudră bej, granulată 
Conţinut Microorganisme preselectate, adaptate 
Număr de 

microorganisme 

5 x 109/g 

Durată de depozitare 24 luni 
Ambalaj Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 11,3 kg 100 kg. 

www.microcat.ro 

mailto:contact@microcat.ro?subject=microcat


  Str. Alexandru Vaida Voevod 59, Cluj-Napoca, 400436, România 

        (+4) 0748 538.844           (+4) 0264  418.071         contact@microcat.ro 

 

(+4) 0740 156.525 

 CONDIŢII OPTIME DE APLICARE: 

 Pentru rezultate optime, aplicați acest produs în următoarele condiții: 

 
  

 În cazul îm care nu vă încadrați în intervalele de mai sus, contactați un reprezentant 

MICROCAT, care va face o analiză a sistemului și va oferii o soluție personalizată. 

 

 DEPOZITARE ŞI MANIPULARE: 

 
 

 

 

 

 

 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
Oxigen dizolvat, ppm 0,5 – 2,5 2,0 
pH 6 – 9 7 
Temperatură, °C 10 – 40 35 
Metale grele toxice, ppm Prezență scăzută Absente 
Substanţe nutritive: 

CBO5: NH3-N  

CBO5: PO4-P 

  

10 : 1 - 10 : 0.5 

100 - 1 - 100 : 0.5 

  

10 : 1 

100 : 1 

Depozitare 7° - 40° C; Condiții uscate; A NU SE CONGELA! 
Manipulare ATENŢIE! 

Evitați inhalarea pulberii uscate sau a soluției lichide pulverizate. Evitați 

expunerea pielii la pulberea uscată sau la soluțiile puternice, pentru că se 

pot produce iritații. În cazul în care materialul intră în contact cu pielea sau 

cu ochii, spălați foarte bine și în mod repetat cu apă. 

 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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