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MICROCAT® - XF 
BIOPREPARAT PENTRU INHIBAREA DEZVOLTĂRII ȘI ELIMINAREA 

ORGANISMELOR FILAMENTOASE 
 

 

 

 DESCRIERE:  

 MICROCAT®-XF este o sinteză de microorganisme 

naturale, adaptate pentru utilizarea în staţiile de epurare  

alimentate cu ape uzate menajere, din Industria 

Celulozei şi a Hârtiei, Fabrici de bere sau Industria 

Alimentară. Aceste stații de epurare se confruntă des cu 

unflarea nămolului și spumare.  

 

 APLICAŢII:  

 Treapta de epurare biologică din stațiile de 

epurare menajere sau din stațiile de epurare alimentate 

cu ape provenite din aplicații precum prelucrarea celulozei şi hârtiei, a băuturilor sau a 

produselor alimentare, întâmpină din când în când dificultăţi de operare din cauza încărcării 

cu organisme filamentoase. MICROCAT®-XF este special formulat pentru a reduce 

populaţiile de microorganisme filamentoase. Acesta îmbunătăţeşte decantarea nămolului şi 

reduce solidele în suspensie din efluenţi. Utilizat regulat, MICROCAT®-XF îmbunătăţeşte 

performanţa generală a stației, reducând costurile de exploatare. MICROCAT®-XF conţine o 

combinaţie de microorganisme aerobe şi anaerobe selectate din natură pentru capacitatea 

lor de a descompune o gamă largă de substanţe întâlnite în apele uzate menajere şi în cele 

rezultate din procesarea alimentelor. De asemenea, conţine enzime şi alte ingrediente 

selectate pentru a destabiliza stratul de proteine care protejează multe forme filamentoase.  

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-XF se aplică direct în zona de aerare a staţiei de epurare. 

Programele de aplicare variază de la 3 kg la 1.000 m3 zilnic, în cazul tratamentelor inițiale sau 

după o avarie, până la 0,12 kg la 1.000 m3 zilnic pentru întreţinere.  

 

Aspect Pudră bej, granulată 
Conţinut Microorganisme preselectate, adaptate şi enzime auxiliare 
Număr de 

microorganisme 

>3 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. 
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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. 

 

 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE: 

 

CONDIŢIE INTERVAL OPTIM 
Oxigen dizolvat, ppm 0,5 – 2,5 2,0 
pH 6-9 7 
Temperatură, oC 10 – 40 35 
Metale grele toxice, ppm Prezență scăzută Absente 
Nutrienți: 

CBO5: NH3-N 

CBO5: PO4-P 

  

10 : 1 - 10 : 0.5 

100 - 1 - 100 : 0.5 

  

10 : 1 

100 : 1 

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

Evitați 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. 

 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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