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MICROCAT® DNTRF 
biotermék intézményi és háztartási szennyvízvezetékek és zsírcsapdák 
tisztántartásához 
 
LEÍRÁS: 
A MICROCAT-DNTRF előválogatott, adaptált 
mikroorganizmusok szinergikus keveréke a zsírok 
elfolyósítására, valamint a vízvezeték-rendszerek 
dugulásmentes, tiszta állapotban tartására. A MICROCAT-
DNTRF speciális hőálló mikroorganizmusokat tartalmaz a 
zsírok felhalmozódása és a nem megfelelő 
zsírcsapdákban kialakuló szagok szabályozására.  
A MICROCAT-DNTRF enzimeket és további 
segédanyagokat is tartalmaz a lefolyók és a vezetékek 
tisztántartására és az akadálytalan vízáramlás 
biztosítására.  
 
ALKALMAZÁSA: 
Számos felhasználási területen tiltott a mérgező vegyi anyagok alkalmazása a 
szennyvízvezetékek és lefolyók tisztítására.  
A MICROCAT-DNTRF ebben az esetben is kiválóan alkalmazható. A zsírok és az 
ezekhez kapcsolódó anyagok hajlamosak megszilárdulni és a 
szennyvízvezetékekben dugulásokat okozni.  
A MICROCAT-DNTRF-et úgy fejlesztették ki, hogy cseppfolyósítsa és ezáltal 
minimalizálja ezeknek a lerakódásoknak a felépülését a vízvezeték-rendszerben. 
Rendszeresen használva a MICROCAT-DNTRF jelentősen csökkenti a vízvezeték-
karbantartással kapcsolatos költségeket. 
 

JELLEMZŐK: 

Állaga:  Bézs, finom por 

Összetétel:  Előválogatott, adaptált mikroorganizmusok, felületaktív anyagok, pufferek 
és enzimek 

Kiszerelés:  1 kg-os doboz  

Szavatosság: 2 év 

ALKALMAZÁSI PROGRAMOK: 

A MICROCAT-DNTRF-et vízben feloldva adagolandó közvetlenül a lefolyóba. 
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OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott 
alkalmazni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAGOLÁS: 

Csatornák esetén 15ml/hét ( 2 evőkanál/hét) 

Kis zsírfogó esetén 500 ml/hét (2 csésze/hét) 

Nagy zsírfogó és szivattyú állomás esetén 
a folyadéktartály m3-re számítva 

100 g/hét 

 
 
TÁROLÁS:  7-40°C.  

Száraz, fagymentes helyen tárolandó 
 

 
VIGYÁZAT 
Aktív enzimeket tartalmaz.  
Kerülje a száraz por vagy a folyadék köd belélegzését. 
Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, mivel az irritációt okozhat.  
Ha az anyag érintkezik a bőrrel vagy a szemmel, alaposan és többször öblítse le 
vízzel. 

 Érték tartomány Optimális 

oldott oxigén (ppm) 0-0,5 0,5 

pH 6-9 7 

hőmérséklet °C 10-40 °C 35 °C 

mérgező nehéz fémek 
(ppm) 

nyomokban - 


