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MICROCAT® - ST 
WC- szagtalanító és oldómedence aktiváló 

 
 

A MICROCAT®-ST semlegesítők, szagtalanítók és 
aktivátorok természetes keveréke a vízvezeték-
szerelvények és -rendszerek tisztítására és 
szagtalanítására. 

A MICROCAT®-ST biztonságos, természetes baktériu-
mokat tartalmaz a szennyvíz oldómedencék nagy 
aktivitásának fenntartására, valamint hogy a szennyvíz-
vezetékek tiszták maradjanak és a vízáramlás akadálytalan 
legyen. 
 
ALKALMAZÁSA: 

Ismerve a vegyi anyagok káros hatásait és kockázatait, számos helyen vezettek be 
intézkedéseket a szennyvízkezelő rendszerek vegytisztítása ellen. 

A MICROCAT®-ST kiválóan alkalmas a vegyszermentes tisztításra. A zsír, a cellulóz és az 
ehhez kapcsolódó anyagok hajlamosak felgyülemleni és megszilárdulni a 
szennyvízvezetékben és oldómedencékben. Továbbá a mosó- és tisztítószerek és 
egyéb háztartási vegyszerek általában csökkentik a mikróbák lebontási aktivitását az 
oldómedencékben.  

A MICROCAT®-ST-t úgy alakították ki, hogy felgyorsítsa a szagképző vegyületek és a  
felhalmozódó egyéb anyagok lebomlását, és enyhítse a háztartási vegyi anyagok káros 
hatásait.  

Rendszeresen használva a MICROCAT®-ST megvédi a szennyvízrendszert és az 
oldómedencét, ezáltal minimálisra csökkenti a rendszer tisztításának és szivattyúzások 
költségét. 

 

TULAJDONSÁGOK: 

Állaga:  finom szemcséjű, fehér por 

Összetétel:  biztonságos és természetes mikroorganizmusok, semlegesítőszerek, 
 felületaktív anyagok, pufferek és enzimek 

Kiszerelés:  1 kg-os doboz 25 g-os vízoldható tasakos kiszerelésekkel 
 11,3 kg-os műanyag vödör 
  100 kg-os papírhordó 

Szavatosság: 2 év 
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ADAGOLÁS: 
A MICROCAT®-ST-t langyos vízzel keverve közvetlenül a lefolyóba vagy a zsírcsapdába 
kell tölteni.  
Az oldómedence szivattyúzása után a rendszer működésének visszaállításához adjon 
100 g MICROCAT®-ST -t a tartály 1 m3-ére számítva. 
Megelőző karbantartási adagja heti 25- 50 g / WC között változik. 
 
 
OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott 
alkalmazni: 
 
 

 

 

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

VIGYÁZAT: 
Aktív enzimeket tartalmaz. Kerülje a száraz por belélegzését.  
Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, mivel az 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. 

 Érték tartomány  Optimális 

víz pH  6-9  7 

hőmérséklet °C  10-40 °C  35 °C 

 


