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MICROCAT® - AL (ALN) 
mesterséges tó/ tóvíz kezelés 
 
 

A MICROCAT®-AL egy bioformula tavak és mesterséges 
tavak kezeléshez előre kiválasztott, adaptált mikro-
organizmusok szinergikus keveréke a tisztaság fenntartása 
érdekében a víztestekben (tavak, halgazdaságok, fakultatív 
lagúnák, polírozó tavak stb. és más lassan mozgó 
vízcsatornák). Nem ajánlott a szennyeződés felhalmo-
zódásának szabályozására a felületeken, vagy a növények 
és gyomnövények szabályozására állandósult vagy 
stagnáló víztestekben. A MICROCAT®-AL különböző 
formákban kapható, amelyek a szuszpendált szilárd 
anyagok széles választékához alkalmazhatók. A 
MICROCAT - ALN szálas szilárd anyagok számára készült. 

ALKALMAZÁSA: 

Az önkormányzati, kereskedelmi, halgazdálkodási, ipari és élelmiszer-feldolgozó 
hulladékkezelő rendszerek időszakosan találkoznak az algák kialakulásával, ami 
nehézséget okoz a kívánt kifolyó minőség (különösen a felesleges szuszpendált 
anyagok) elérésében. Ez különösen igaz napsütéses, meleg időszakban. A MICROCAT®-
AL természetes mikrobákkal és flokkuláns segédanyagokkal van kiszerelve az algák 
felhalmozódása csökkenése érdekében. A MICROCAT®-AL olyan aerob és fakultatív 
anaerob mikroorganizmusok kombinációját tartalmazza, amelyek a természetből 
választottak, hogy képesek legyenek versenyezni az algákkal, hogy a vizekben lévő 
tápanyagok és az algák és egyéb szilárd anyagok lassú mozgású, sekély víztestekbe 
települjenek. 
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TULAJDONSÁGOK: 

Állaga:  bézsszínű granulátum 

Összetétel:  természetes, előválogatott, adaptált mikroorganizmusok és flokkuláló 
szerek  

Kiszerelés:  11,3 kg-os műanyag vödör 
  100 kg-os papírhordó 

Szavatosság: 2 év 

 
ADAGOLÁS: 
Általánosságban elmondható, hogy a MICROCAT®-AL -t közvetlenül a víztestre kell 
alkalmazni, rendszeres, megelőző karbantartási alapon. Alkalmazási programjai a napi  
3 kg/1000 m3/nap mennyiségtől a napi gyors elrendezésig 0,12 kg/1000 m3/nap a 
megelőzés érdekében.  
 
OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott 
alkalmazni: 
 

 Érték tartomány Optimális 

oldott oxigén  (ppm) 0-tól telítettségig 0,5 + 

pH 6-9 7 

hőmérséklet °C 10-40 °C 35 °C 

mérgező nehéz fémek 
(ppm) 

nyomokban nyomokban 

 

TÁROLÁS:  
7 – 40 °C között. 
Tárolja száraz helyen.  
A folyadékot ne tegye ki a fagynak. 
 

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. 
 
 
 


