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MICROCAT® - XRCP 
AGENT DE ABSORȚIE ȘI DEGRADARE DE MARE CAPACITATE  

PENTRU SCURGERILE DE ULEI 
  

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-XRCP este un amestec sinergic de absorbanţi specializaţi de ulei, 

microorganisme preselectate, adaptate, naturale, şi nutrienţi. Acesta este special formulat 

pentru utilizarea pe scurgerile de combustibili, uleiuri şi alte forme de contaminare cu 

hidrocarburi din petrol şi deşeuri conexe. Este eficient pe petrol brut, benzină, motorină, 

uleiuri de prelucrare, fluide hidraulice, solvenţi, monomeri şi alţi derivaţi de petrol. (A se 

vedea şi fişele de date pentru MICROCAT-SK şi XRC).  

  

 APLICAŢII: 

 MICROCAT®-XRCP este aplicat direct pe scurgere, pentru a reţine şi apoi pentru a 

degrada uleiurile absorbite. Când se utilizează pentru amestecuri uleioase şi chimice, 

elimină deversările la un cost nominal. MICROCAT®-XRCP poate absorbi şi descompune o 

gamă largă de deşeuri provenite din recuperarea petrolului, transport, depozitare şi 

rafinare, din fabricarea oţelului, prelucrarea metalelor, industria textilă, prelucrarea 

hidrocarburilor şi a substanţelor chimice. 

   

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 

 MOD DE APLICARE: 

 În general, MICROCAT®-XRCP este aplicat direct pe contaminant în cantităţi adecvate 

pentru a absorbi şi reţine fluidele. Încercaţi produsul pe o porţiune mică de material 

deversat pentru a determina rata de aplicare corespunzătoare. Reprezentantul 

dumneavoastră Microcat vă va pregăti un program de întreţinere preventivă pentru sistemul 

dumneavoastră septic. 

Notă: Consultaţi legile în vigoare pentru eliminarea corectă a uleiului absorbit. Este 

responsabilitatea utilizatorului să stabilească dacă materialul absorbit este periculos. 

MICROCAT®-XRCP nu conţine materiale periculoase şi nu prezintă riscuri pentru mediu 

atunci când este utilizat conform instrucţiunilor.  

Aspect Pulbere gri maronie 
Conţinut absorbanţi selectati şi microorganisme naturale 
Durată de depozitare 2 an 
Ambalaj  Recipiente de: 4,55 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 
pH 6 - 9 7 
Temperatură, °C 10 - 40 35 

Metale grele ppm Prezenţă scăzută Absente 

Depozitare Condiţii uscate; A NU SE CONGELA!  (7-40 °C) 

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.  

(+4) 0740 156.525 

 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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