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MICROCAT® - XS 
természetes adalékanyag szeptikus rendszerekhez 
 
 

A MICROCAT®-XS egy előre kiválasztott, adaptált 
mikroorganizmus szinergikus keveréke a zsírok és annak 
lefolyásához, valamint a blokkolásmentes szeptikus rendszerek 
fenntartásához.  

A Microcat XS egy mikrobiális készítmény a szeptikus tartály 
üzembe helyezéséhez. A Microcat XS-ben található mikrobák 
gyorsan helyreállítják a természetes egyensúlyt a szeptikus 
tartályban, elkerülve a rossz szagokat és a rossz szennyvíz-
minőséget. A Microcat-XS alkalmas az új és kiürített, háztartási 
szennyvíz befogadására alkalmas szeptikus tartályok üzembe 
helyezéséhez és újraindításához. 

 
ALKALMAZÁSA: 

A kémiai toxicitás fokozott tudatosítása miatt sok helyen hoztak rendelkezéseket a vegyi 
anyagoknak a csatornákban, csapdákban és szeptikus rendszerekben való 
alkalmazásával szemben.  

A MICROCAT®-XS ebben segít.  

A zsír, a cellulóz és az ehhez kapcsolódó anyagok hajlamosak megszilárdulni és 
felépülni a szeptikus rendszerekben. Ezenkívül a mosószerek és más háztartási 
vegyszerek általában csökkentik a mikrobák lebomlását.  

A MICROCAT®-XS-t úgy tervezték, hogy felgyorsítsa a szeptikus rendszerekben 
felhalmozódó anyagok lebomlását és enyhítse a háztartási vegyi anyagok káros 
hatásait.  

Rendszeresen használva a MICROCAT®-XS megóvhatja a szeptikus rendszert és a 
lecsapolt terület karbantartási költségeit a minimálisra csökkentve a rendszer 
kiürítésével és a rosszul folyó leeresztőmezők felszabadításával. 

 

ADAGOLÁS: 

• 1000 liter szeptikus tartály térfogatára 34 gramm terméket használjon.  
• Langyos vízben oldja fel a port és hagyja 30 percig, hogy újra aktiválódjon.  
• Ez idő alatt rendszeresen keverje.  
• Az aktivált szuszpenziót öntse közvetlenül a szeptikus tartályba vagy öblítse át a 

WC-n a keresztül a szennyvíztartályhoz. 
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TULAJDONSÁGOK: 

Állaga:  finomszemcséjű bézsszínű por 

Összetétel:  előre kiválasztott, adaptált mikroorganizmusok, felületaktív anyagok, 
 pufferek és enzimek 

Kiszerelés:  250 gr. 

Szavatosság: 2 év 
 
OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott 
alkalmazni: 
 

 Érték tartomány Optimális 

oldott oxigén  (ppm) 0-0,5 0,5 

víz pH 6-9 7 

hőmérséklet °C 10-40 °C 35 °C 

mérgező nehéz fémek 
(ppm) 

nyomokban - 

tápanyag: 
BOi: NH3

-N  
BOi: PO4

-P 

10 : 1 - 10 : 0.5  
100 : 1 - 100 : 0.5 

10 : 1  

 100 : 1  

 

TÁROLÁS:  
7 – 40 °C között. 
Tárolja száraz helyen.  
A folyadékot védeni kell a megfagyástól. 
 

VIGYÁZAT: 
Aktív enzimek vannak jelen. Kerülje a száraz por belélegzését.  
Kerülje a bőr kiszáradását száraz por vagy erős oldat miatt, mivel ez irritációt okozhat. 
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. 


