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MICROCAT® - BioPOP sorozat 
zsírcsapda, szivattyúállomás és szennyvízcsatorna 
karbantartó biotermék 
 
LEÍRÁS: 
A MICROCAT-BioPOP termékek félig vízbe merülő 

hengerek, melyek a szagok csökkentésére és a zsírok, olajok 

lebontására szolgáló mikrobákat és enzimeket 

tartalmaznak. A henger anyaga lassan oldódik fel a vízben, 

ezáltal a mikrobák és enzimek fokozatosan szabadulnak fel.  

A MICROCAT-BioPOP vízben nem oldható hálóban kerül 

kiszerelésre, melyet a kezelendő vízbe engedve a tartály 

falához kell rögzíteni. A BioPOP biztonságos, természetben 

előforduló mikrobákat és enzimeket tartalmaz. Olyan 

mikrobák keveréke, melyek képesek az élelmiszeripari eredetű szennyvizek tisztításban 

és a háztartási vízhasználat során bekerülő szerves szennyeződéseket lebontani (nem 

csak feloldani).  

BioPOP termékek felhasználhatók átemelő állomásokhoz (BioPOP-LS ) és zsírfogókhoz 

(BioPOP-GT). 

 
ALKALMAZÁSA: 

A MICROCAT-BioPOP termékek ideális megoldást nyújtanak bármilyen zsírfogó, 
átemelőállomás vagy szennyvízcsatorna esetén, amely bűzproblémákat vagy zsír-, olaj 
felhalmozódást mutat.  
A MICROCAT-BioPOP-t úgy fejlesztették ki, hogy kötél segítségével az ilyen 
rendszerekben egyszerűen kiköthető és visszahúzható legyen. 
 
A legjobb eredmény érdekében használja a terméket a következő feltételek mellett: 

pH:    6-9;     optimális:  7 
 hőmérséklet: 10-40°C;  optimális:  35°C 
 
ALKALMAZÁSI PROGRAMOK: 

A MICROCAT-BioPOP 35-80 napos periódus alatt oldódik fel. Az alábbi táblázat 
segítségével meghatározható, hogy a milyen szennyvízáramlási sebességű rendszerhez 
melyik méretű BioPOP termék ajánlott. 

 

MICROCAT-BioPOP sorozat 
Szennyvíz áramlási sebesség 

m3/day 

2 ≤ 379 m3/nap 

5 ≤ 1136 m3/nap 

10 ≤ 3788 m3/nap 

30 > 3788 m3/nap 
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KÜLSŐ MEGJELENÉS: zöld hengerek műanyag hálóban 

ÖSSZETÉTEL: Nem patogén, természetben előforduló, előre kiválasztott mikroorganizmusok 
oldódó szilárd mátrixban 

MÉRETEK-SOROZATOK: 

0.5:  227 g-os henger Ø: 7,5 cm  magasság: 3,5 cm 12 henger/doboz 

1:  454 g-os henger Ø: 7,5 cm magasság: 8,0 cm 6 henger/doboz 

2: 0,9 kg-os henger  Ø: 7,62 cm  magasság: 15,88 cm 4 henger/doboz 

5: 2,27 kg-os henger Ø: 10,16 cm magasság: 20,32 cm 4 henger/doboz 

10: 4,54 kg-os henger Ø: 15,24 cm  magasság: 18,42 cm  4 henger/doboz 

30: 13,61 kg-os henger Ø: 26 cm magasság: 15,88 cm  1 henger/doboz 

 
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: Megfelelő tárolás esetén min. 2 év 

TÁROLÁS:  7-40°C. Tartsa száraz körülmények között.  
NE TEGYE KI FAGYNAK VAGY 40°C FELETTI HŐMÉRSÉKLETNEK! 

 
VIGYÁZAT: 

Aktív enzimeket tartalmaz. Ha az anyag érintkezik a bőrrel vagy a szemmel, alaposan 
és többször öblítse le vízzel.  


