Biologisch Onderhoud voor de Horeca
MicroCat®- ARCS (Art. 5120 dispenser + Art. 2006 cartridge)
Keukenafvoeronderhoud
Het Auto Release Doseer System met Cartrigde (ARCS) bevat een sterk geconcentreerde microbiële suspensie die
oliën en ve/en in afvoerleidingen van de keukens biologisch a2reekt. Oliën en ve/en hechten zich aan de buiswand
van de afvoeren en zorgen op termijn voor een vernauwing en uiteindelijk voor een verstopping van het afvoerkanaal. De bacteriën in de ARCS cartridge consumeren de ve/en en oliën in de afvoer en met alleen water en koolstofdioxide als bijproduct zorgen ze dat de afvoerleidingen vrij van verstoppingen en geuren blijven. MicroCat®-ARCS is
ideaal voor afvoerleidingen en indoor vet-afscheiders van Fast-Food restaurants en andere horeca bedrijven die elke
dag een groot aantal bezoekers ontvangen en voor wie een onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden in de
keuken resulteert tot direct omzetverlies.

MicroCat®- GEL (Art. 1520)
Vloeibare afvoer, vet- en sep.sche put reiniger
MICROCAT-GEL is een vloeibaar mengsel van natuurlijke bacteriën, enzymen en surfactanten voor gebruik in het
onderhouden, reinigen en ontgeuren. Het is geformuleerd voor het gemakkelijk reinigen en verwijderen van ve/en,
oliën, zetmeel, eiwi/en, enz., die zich ophopen in toile/en, afvoeren, vetpu/en, sifons en sep:sche pu/en. Tevens
voorkomt het stank die ontstaat door deze verstoppingen.

MicroCat®-BioPOP

(Art. Cfr. prijslijst)

Vetafscheideronderhoud met…
Een product dat kan worden gebruikt om de ac:viteit van het ARCS systeem in de vetafscheider te verbeteren is de
MicroCat®-BIOPOP. MicroCat®-BIOPOP’s zijn langzaam in water oplossende cilindrische blokken die con:nue veta2rekende microben en enzymen afgeven. Het resulteert tot een vermindering van de drijﬂaag in de vet-afscheider
en pomppu/en en vermindert de stank die uit deze systemen kan ontsnappen. De microben in de BioPOP’s zijn
speciaal geselecteerd op hun vermogen ve/en en oliën af te breken (en niet alleen op te lossen) die bij voedselbereiding en reiniging in het afvalwater terecht komen. De levensduur van een BioPOP varieert tussen de 30 tot 90 dagen,
aBankelijk van de afvalwatertemperatuur en stroomsnelheid. Deze lange levensduur zorgt voor een onderhoudsarme oplossing voor vetafscheiders.

MicroCat®-BFL ( Art. 1005

3,7 kg bus)

Keukenvloer Reiniging
MicroCat®-BFL is een geconcentreerde vloeibare reiniger op basis van natuurlijke, veilige microben en reinigingsmiddelen. Het is geformuleerd ter vervanging van conven:onele, chemische vloerreinigers met als doel de reiniging van
keukenvloeren zodat deze niet langer glad zijn. Wanneer op regelma:ge basis toegepast zullen de microben in MicroCat®-BFL semi poreuze vloeroppervlakken en naden tussen de vloertegels ontdoen van ve/en die zich daar normaal gesproken in ophopen en onbehandeld blijven met tradi:onele reinigingsmiddelen. Dit resulteert in een slipvrije vloer die veilig is voor het keukenpersoneel.

Bio-Block (Art. 1600/1

doos met 40 stuks)

Urinoir Ontgeuring & Afvoerreiniging
Bio-Block is een enzyma:sch urinoir blokje dat urinoirs reinigt, ontstopt en ontgeurt. De Bio-Block tablet heeE een
levensduur van ongeveer 15 dagen en bevat geen schadelijke ingrediënten. Tradi:onele urinoir blokjes beva/en
vaak schadelijke chemicaliën, zoals parachloorbenzeen, die de urinestank maskeren, maar niets doen aan de oorzaak van het probleem. Bio-Block bevat enzymen die de geur veroorzakende stoﬀen in het urinoir a2reken, het
urinoir schoonmaken en vrijhouden van urinesteen blokkades. Bio-Block kan ook gebruikt worden als toiletpotblokje. Bio-Block table/en zijn verpakt in po/en van 1 kg met daarin 40 table/en.

MicroCat®-PTL (Art. 1087/1 3,7kg ﬂes – Art. 1088/1: 0,5L knijpﬂes)
Badkamerafvoeren: Reiniging & Ontgeuring
MicroCat®-PTL is een vloeibaar mengsel van natuurlijke bacteriën voor het reinigen en ontgeuren van sifons en afvoeren van badkamerwastafels en douches. Het product is zo geformuleerd dat het werkzaam is op lichaamsverzorgende producten op oliebasis en andere onoplosbare materialen die in de afvoeren van badkamers in hotels, motels, cruiseschepen, openbare gelegenheden, enz terecht komen. Het bevat natuurlijke verdikkingsmiddelen die een
coa:ng aanbrengen op de binnenzijde van de afvoer waardoor een langdurige werking ontstaat. MicroCat®-PTL is
een ideaal vervangingsmiddel voor bijtende en schadelijke chemische afvoerreinigers. MicroCat®-PTL is eenvoudig te
doseren in afvoeren m.b.v. knijpﬂessen van een ½ liter. Navulverpakkingen van 3,78 Liter ﬂessen (met doseerpomp)
of 18,9 Liter emmers zijn verkrijgbaar.
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