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MICROCAT® - XS 
COMPLEX MICROBIOLOGIC NATURAL PENTRU STAȚII DE EPURARE DE 

DIMENSIUNI MICI ȘI PENTRU FOSE SEPTICE 
 

 

 

 DESCRIERE: 

 MICROCAT®-XS este un amestec sinergic de microorganisme specializate, conceput 

pentru lichefierea uleiurilor şi grăsimilor. MICROCAT®-XS conţine enzime şi ingrediente 

adiţionale pentru păstrarea sistemelor septice într-o stare intensă de activitate. 

 

 APLICAŢII: 

 Creşterea gradului de conştientizare a toxicităţii chimice a făcut multe autorităţi locale 

să adopte reglementări împotriva utilizării substanţelor chimice în instalațiile sanitare, 

separatoare şi în stațiile de epurare.   

 Uleiul, grăsimea, celuloza şi materialele conexe au tendinţa de a se solidifica şi de a se 

depune în sistemele de epurare. În plus, detergenţii şi alte substanţe chimice de uz casnic 

tind să reducă capacitatea de descompunere a microorganismelor. MICROCAT®-XS este 

formulat pentru a accelera descompunerea materialelor care se acumulează în sistemele 

septice şi pentru a atenua efectele dăunătoare ale produselor chimice de uz casnic.  

 Atunci când este utilizat în mod regulat, MICROCAT®-XS duce la economii legate de 

întreţinerea sistemelor septice şi a instalaţiilor de drenaj prin minimizarea necesităţii de 

curăţare mecanică ( vidanjare ). 

 

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI: 

 
 

 MOD DE APLICARE: 

 MICROCAT®-XS se amestecă cu apă şi se adaugă direct în scurgere sau separator. 

 După vidanjarea sau golirea rezervorului, adăugaţi MICROCAT®-XS pentru a restabilii   

echilibrul în sistem. Doza standard de însămânțare a foselor septice este de 0,1 kg per m3 

din volumul rezervorului. 

 

 

 

Aspect Pulbere bej, fină 

Conţinut Microorganisme, agenţi tensioactivi, soluţii tampon şi enzime 

Durată de depozitare 24 luni 

Ambalaj  Recipiente de: 0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 11,3 kg; 100 kg. 

Cutii de 1 kg care conţin pachete de 100 g solubile în apă 
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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 0,5 – 2,5 2,0 
pH 6-9 7 
Temperatură, o C 10 – 40 35 
Metale grele toxice, ppm Prezenţă 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; 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 biopreparatul 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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