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MICROCAT® - PTL 
Szennyvízvezeték és csőszifon tisztító és 
szagtalanító 

 
 
A MICROCAT®-PTL természetes baktériumok folyékony 
keveréke mosogató- és zuhanycsatorna- valamint 
csőszifonok karbantartására, tisztítására és szagtalaní-
tására.  

Olyan olajok és egyéb vízben oldhatatlan anyagok 
eltávolítására van kialakítva, amelyek a mosogatók, padlók 
és zuhanyzók szállodai, panziók, intézményi és 
kereskedelmi csatornarendszerébe áramlik.  

Olyan természetes sűrítőanyagokat tartalmaz, amelyek 
bevonják a lefolyócsövek és vezetékek felületét a 
hosszabb aktivitás érdekében.  

A MICROCAT®-PTL hatékonyan és környezetkímélő 
módon tudja helyettesíteni az erős vegyi lefolyótisztító 
termékeket. 

 
ALKALMAZÁSA: 

A szállodai szobákban, panziókban, kereskedelmi épületekben és vendéglátóhelyeken 
működő mosogató- és zuhanycsatorna, a csőszifonok és a kapcsolódó vízvezeték-
rendszerek rendszeres karbantartást igényelnek az eltömődés, a kellemetlen szagok és 
költséges fizikai tisztítás elkerülése érdekében.  

A MICROCAT®-PTL rendszeres használatával az ilyen vízvezetékrendszerek tisztán és 
szagmentesen tarthatók. 

A MICROCAT®-PTL egyedülálló összetevőinek kombinációja széleskörű tisztítási és 
szagtalanítási képességet eredményez erős vegyi hatások és ártalmak nélkül. 
Használata adagolóeszközt nem igényel. 

 

TULAJDONSÁGOK: 

Állaga:  zöldes, viszkózus, áttetsző szuszpenzió 
Összetétel:  természetes baktériumok, sűrítőanyagok és tartósítószerek 
Kiszerelés:  4 x 3,78 l/doboz (15,2 kg) 
  18,93 l-es műanyag vödör (19,06 kg) 
Szavatosság: 1 év 
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ADAGOLÁS: 
- manuálisan hetente 
- szállodáknál: rendszeres takarításnál és turnusváltásoknál  
- nagy intézményeknél (nagy mennyiségű zsír esetén): 300 ml/éjszaka 
- kisebb intézményeknél (kisebb mennyiségű zsír esetén): 200 ml/hét 

 
 
 
OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott 
alkalmazni: 
 

 Érték tartomány Optimális 

víz pH 6-9 7 

hőmérséklet °C 10-40 °C 35 °C 

 

TÁROLÁS:  
7 -- 40 °C között. 
Tárolja száraz, fagymentes helyen.  
 

VIGYÁZAT: 
Kerülje a folyadékból párolgó gőz belélegzését! 
HA BŐRREL ÉRINTKEZIK: Lemosás bő szappanos vízzel. 
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 


