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Η σειρά προϊόντων MICROSANTM είναι το αποκορύφωμα πολυετών
ερευνών που οδήγησαν στην παραγωγή μιας σειράς φυσικών,
βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων καθαρισμού κουζίνας και κτιρίων.
Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί, ότι
ούτε η απόδοση καθαρισμού, ούτε η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, ούτε τα θέματα ασφάλειας δεν διακυβεύονται
όταν χρησιμοποιείται.
Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει καθαριστικό δαπέδων/τοίχων,
αποχετεύσεων και προϊόντα συντήρησης λιποπαγίδων, εξάλειψης
οσμών και καθαρισμού του νερού σε διακοσμητικές λίμνες,
σιντριβάνια, ενυδρεία κλπ.
Κάθε προϊόν συσκευάζεται έτσι ώστε να είναι εύκολο στη χρήση είτε
από το προσωπικό καθαριότητας της κουζίνας, είτε από τις εταιρίες
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Καθαρισμός δαπέδων / τοίχων:
Τα προϊόντα καθαρισμού δαπέδων και τοίχων παρασκευάζονται για
να αντικαταστήσουν τα χημικά καθαριστικά και να καθαρίσουν και
να αφαιρέσουν τις οσμές στα δάπεδα και τους τοίχους της κουζίνας
χωρίς να αφήσουν μια ολισθηρή επιφάνεια.
Αυτά τα προϊόντα καθαρίζουν βαθιά τις ημιπορώδεις επιφάνειες και
είναι ιδανικά για περιοχές όπου η χρόνια συσσώρευση λίπους μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας και οσμής.

Συντήρηση αποχετεύσεων, λιποπαγίδων και τουαλέτας
/ σηπτικής δεξαμενής:
Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των οσμών
και της συσσώρευσης αδιάλυτων υλικών (όπως λίπη, πρωτεΐνες,
τρίχες κ.λπ.) στα υδραυλικά δίκτυα. Διαλύουν το λάδι και το λίπος
και αποτρέπουν την επανασύστασή τους στη συνέχεια του
δικτύου.

Εξάλειψη των οσμών:
Η σειρά MICROSAN περιλαμβάνει συστατικά που:
Απορροφούν ή εξουδετερώνουν τις σύνθετες ενώσεις που
προκαλούν οσμή.
Αναστέλλουν τη δράση των μικροβίων που σχηματίζουν οσμηρά
υποπροϊόντα.
Δίνουν ένα άρωμα ή επικαλύπτουν την άσχημη οσμή για να
κάνετε τις δυσοσμίες λιγότερο αισθητές.
Διασπούν εντελώς τις ενώσεις που προκαλούν άσχημες οσμές.

Αυτόματος διανομέας ARCS

Ο διανομέας ARCS είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που περιέχει νερό και
συμπύκνωμα προεπιλεγμένων, προσαρμοσμένων μικροοργανισμών που
χρησιμοποιούνται για την αποδόμηση των λιπών και ελαίων που
συσσωρεύονται στις αποχετεύσεις των βιομηχανιών τροφίμων. Εξασφαλίζει
ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή στις αποχετεύσεις και τις λιποπαγίδες και
εξουδετερώνει τις άσχημες οσμές. Αυτό το μικροσκοπικό δοσομετρικό σύστημα
(φυσίγγιο και διανομέας) είναι προγραμματιζόμενο, αλλά εργοστασιακά έχει
ρυθμιστεί για διάρκεια δοσομέτρησης 30 ημερών. Πολύ μικρό αποτύπωμα!

Σειρά BioPOP (Συντήρηση αποχετεύσεων,
λιποπαγίδων και αντλιοστασίων)

Τα προϊόντα BioPOP είναι κυλινδρικής μορφής και τοποθετούνται κάτω από το νερό
οπότε διαλύονται αργά απελευθερώνοντας ασφαλείς, φυσικούς μικροοργανισμούς
που μειώνουν την οσμή καθώς και τα λίπη και έλαια. Αποτελούνται από φιλικό προς
το περιβάλλον, βιοαποικοδομήσιμο υλικό μήτρας και συσκευάζονται μέσα σε ένα
ανθεκτικό δίχτυ. Τα BioPOP έχουν σχεδιαστεί για να αιωρούνται στο νερό που
περιέχουν συστήματα όπως λιποπαγίδες, αντλιοστάσια, γραμμές αποχέτευσης, κ.λπ.
από μια αλυσίδα ή σχοινί ή πετονιά και διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών που
ζυγίζουν από
μερικά γραμμάρια έως 15 κιλά. Δεν απαιτείται εξοπλισμός
δοσομετρητή!

Microcat® - ANL (Βιοφόρμουλα καταπολέμησης
οσμών υδρόθειου)

Το Microcat® - ANL είναι υγρό προϊόν σχεδιασμένο για να καταστέλλει τις
οσμές του υδρόθειου και να ενισχύει τη βιοαποικοδόμηση και την απομάκρυνση
των ρύπων όπου το οξυγόνο είναι λιγοστό. Λειτουργεί μετατρέποντας τα
σουλφίδια σε στοιχειακό θείο το οποίο σε αυτή τη μορφή είναι άοσμο και
αβλαβές.

Microcat® - BFL (Βιολογικό καθαριστικό δαπέδου)

Το Microcat® - BFL είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού που περιέχει
φυσικούς, ασφαλείς μικροοργανισμούς και καθαριστικά. Έχει σχεδιαστεί για να
αντικαθιστά τα σκληρά χημικά καθαριστικά δαπέδων και να καθαρίζει και να αφαιρεί
τις άσχημες οσμές στα δάπεδα της κουζίνας και των άλλων χώρων χωρίς να αφήνει
ολισθηρή επιφάνεια. Καθαρίζει βαθιά τις ημιπορώδεις επιφάνειες όπου δεν
μπορούν να φτάσουν τα χημικά καθαριστικά και είναι ιδανικό για περιοχές όπου η
χρόνια συσσώρευση λίπους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας και
οσμής. Δεν απαιτείται ξέπλυμα!

Microcat® - FL (Αφρίζων υγρό καθαριστικό
αποχετεύσεων)

Το Microcat® - FL περιέχει φυσικούς, ασφαλείς μικροοργανισμούς και καθαριστικά.
Έχει σχεδιαστεί για να αντικαθιστά τα αναποτελεσματικά, σκληρά χημικά καθαριστικά
αποχετεύσεων. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απόσμηση των
αποχετεύσεων των δαπέδων της κουζίνας, καθιστώντας τες αφιλόξενες και απωθητικές
για τα έντομα. Όταν εφαρμόζεται με φορητό ψεκαστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες σε
τακτική βάση, οι μικροοργανισμοί στο Microcat-FL ενεργοποιούνται και καθαρίζουν
βαθιά τις ημι-πορώδεις επιφάνειες των τοιχωμάτων των αποχετεύσεων και τα
σιφωνίων.

Microcat® – DNTRF (Βιοφόρμουλα αποχετεύσεων,
λιποπαγίδων, λιποσυλλεκτών και αντλιοστασίων)

Το Microcat® – DNTRF είναι μείγμα μικροοργανισμών σε μορφή σκόνης που
επιταχύνει τη βιοαποικοδόμηση των λιπών και ελαίων υπό αερόβιες έως ανοξικές
συνθήκες. Το Microcat-DNTRF εγκρίθηκε από το USDA για χρήση σε εγκαταστάσεις
επεξεργασίας τροφίμων.

Microcat® - ECL
(Φυσικό Καθαριστικό Πρωτεϊνών / Αποσμητικό)

Το Microcat® - ECL είναι ένα υγρό καθαρισμού που περιέχει φυσικές πρωτεΐνες και
επιφανειοδραστικά για την απόσμηση και τον καθαρισμό. Είναι συμβατό με όλα τα
βιολογικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Είναι μη τοξικό και πλήρως συμβατό
με τα κατάντη βιολογικά, φυσικά και χημικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
που βρίσκονται στα εργοστάσια συσκευασίας κρέατος, επεξεργασίας τροφίμων και
αστικών αποβλήτων. Το Microcat-ECL εγκρίθηκε από το USDA για χρήση σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τουαλέτες, αποχετεύσεις, λιποπαγίδες, και συναφείς υδραυλικές εγκαταστάσεις σε εστιατόρια,
εμπορικά κτίρια, απαιτούν τακτική συντήρηση για την αποφυγή των εμφράξεων, των άσχημων
οσμών και των φυσικών καθαρισμών. Το MICROCAT GEL, όταν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση,
διατηρεί τα υδραυλικά συστήματα και τις εγκαταστάσεις, καθαρές, άοσμες και με πλήρη ροή. Το
MICROCAT GEL, είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 20 λίτρων. Μπορεί να προστεθεί χειρονακτικά ή
με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας. Ο μοναδικός συνδυασμός συστατικών του MICROCAT GEL
καθαρίζει και απομακρύνει τις άσχημες οσμές με φυσικό τρόπο, χωρίς τις επιδράσεις των χημικών
προϊόντων και είναι πάντα ασφαλές στη χρήση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμφάνιση: Μπλε-πράσινο αδιαφανές αιώρημα
Συστατικά: Φυσικά βακτήρια, επιφανειοδραστικά, συντηρητικά
Χρόνος ζωής: 1,5 έτος όταν αποθηκεύεται κατάλληλα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το MICROCAT GEL πρέπει να προστίθεται τη νύχτα όταν η χρήση νερού είναι η ελάχιστη. Για
εστιατόρια, ξενοδοχεία ή εμπορικά κτίρια που δέχονται μεγάλες ποσότητες λίπους προσθέστε
περίπου 300 ml κάθε νύχτα δηλαδή περίπου 10 λίτρα το μήνα. Για κατοικίες ή πιο ελαφριές χρήσεις
προσθέστε 250ml εβδομαδιαίως.
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε το προϊόν υπό τις εξής συνθήκες:
PH:
6-9 (Βέλτιστο 7)
Θερμοκρασία: 10-40⁰ C (Βέλτιστο 35⁰C)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες στους 7-40⁰C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε την εισπνοή της υγρασίας του προϊόντος. Αποφύγετε την επαφή
με το δέρμα ισχυρού διαλύματος του προϊόντος καθώς μπορεί να προκύψει ερεθισμός. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλύνατε επαναλαμβανόμενα με άφθονο νερό.
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LDS4.01 – Δοσομετρική αντλία

Η δοσομετρική αντλία LDS4.01 αναπτύχθηκε για χρονική δοσομέτρηση σε διάφορες
εφαρμογές, όπως ουρητήρια, λιποπαγίδες και επεξεργασία νερού. Η μονάδα
διαθέτει μια εύχρηστη, προσαρμοσμένη, προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου και
την τυπική κεφαλή της σειράς 200 και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως:
 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, αντιστάθμιση πτώσης τάσης για (σταθερή
παροχή)
Βαθμονόμηση ροής
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας
Επιλογή δημιουργίας κωδικού ασφαλείας για τη προστασία των ρυθμίσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμφάνιση: Μπλε σκούρο ιξώδες υγρό
Συστατικά: Φυσικοί προεπιλεγμένοι μικροοργανισμοί και καθαριστικά
Ταξινόμηση ασφαλείας μικροοργανισμών: Τάξη 1
Χρόνος ζωής: 1 έτος
Συσκευασία: squeeze bottle των 360ml, ή δοχεία των 9,5 kg ή των 19,1 kg
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για αποχετεύσεις νιπτήρων και ντους στα δωμάτια των ξενοδοχείων προσθέστε μια
φορά την εβδομάδα με το squeeze bottle περιμετρικά του ανοίγματος της
αποχέτευσης. Εφαρμόστε τόσο ώστε να καλυφθούν τα τοιχώματα του σωλήνα και
επιπλέον προσθέστε μια μικρή ποσότητα στο πάτο του σιφωνίου. Για αποχετεύσεις
δαπέδου σε εμπορικά κτίρια που δέχονται μεγάλα φορτία μπορεί να απαιτηθεί
συχνότερη χρήση του MICROCAT PTL.
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε το προϊόν υπό τις εξής συνθήκες:
PH:
6-9 (Βέλτιστο 7)
Θερμοκρασία: 10-40⁰ C (Βέλτιστο 35⁰C)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες στους 7-40⁰C. ΜΗΝ
ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφύγετε την εισπνοή της υγρασίας του προϊόντος.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ισχυρού διαλύματος του προϊόντος καθώς
μπορεί να προκύψει ερεθισμός. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα
ξεπλύνατε επαναλαμβανόμενα με άφθονο νερό.
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Microcat® - ST (Αποσμητικό και ενεργοποιητής σηπτικής
δεξαμενής / τουαλέτας )

Το Microcat® - ST είναι ένα προϊόν σε μορφή σκόνης είναι ένα φυσικό μείγμα που
αποτελείται από ρυθμιστικά του pH, αποσμητικά και ενεργοποιητές που
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απόσμηση των υδραυλικών
εγκαταστάσεων και των σηπτικών δεξαμενών. Έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την
διάσπαση των ενώσεων και των άλλων υλικών που προκαλούν άσχημες οσμές όταν
συσσωρεύονται σε τουαλέτες και σηπτικά συστήματα και για την αποφυγή των
αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση των χημικών που χρησιμοποιούν τα
νοικοκυριά.

Microcat® - PC (επεξεργασία νερού διακοσμητικής
λίμνης )

Το Microcat® - PC είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της
διαύγειας
και
καθαρότητας
στα
διακοσμητικά
υδατικά
συστήματα
συμπεριλαμβανομένων των λιμνών, των καναλιών νερού, των σιντριβανιών κ.λπ. και
σε άλλες διατάξεις όπου το νερό κινείται με αργή ταχύτητα. Δεν συνιστάται για τον
έλεγχο της συσσώρευσης λάσπης σε επιφάνειες ή για τον έλεγχο φυτών και ζιζανίων
σε ακίνητα ή στάσιμα νερά.

BIO-BLOCK (Ενζυμική ταμπλέτα ουρητηρίων )

Το BIO-BLOCK είναι μια διαλυτή ταμπλέτα με ένζυμα και βιοδιασπώμενα σαπούνια
για καθαρισμό και απόσμηση των ουρητηρίων. Παρασκευάζεται για τον εύκολο
καθαρισμό και την απομάκρυνση της καθαλάτωσης και των άλλων οργανικών
ρυπαντών που συσσωρεύονται στα ουρητήρια και στις σωληνώσεις και εξαρτήματα
αυτών. Το BIO-BLOCK είναι αρωματισμένο ευχάριστα και αποτρέπει το σχηματισμό
καθαλάτωσης.

QM Urine Smell Killer Neutralizer

Το προϊόν αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό και έτοιμο για χρήση. Εφαρμόζεται για
τη καταπολέμηση των άσχημων οσμών στη πηγή τους με μηχανισμό που
στηρίζεται στις αρχές της βιοτεχνολογίας. Αυτές οι οσμές βρίσκονται συχνά
σε μπάνια και τουαλέτες. Απομακρύνει αποτελεσματικά τις μυρωδιές του
ουρικού οξέος.

QM-OSC Καθαριστικό ελαιοκηλίδων σε σκληρές
επιφάνειες με τη χρήση μικροοργανισμών

Το QM-OSC είναι ένα επαναστατικό προϊόν που βασίζεται σε
μικροοργανισμούς. Αυτοί οι ακίνδυνοι μικροοργανισμοί απομακρύνουν τα
λάδια και τα λίπη και πολλούς άλλους ρύπους χωρίς προβλήματα.
Το QM-OSC αντικαθιστά αποτελεσματικά όλα τα προϊόντα με βάση διαλύτες
όπως κηροζίνη, τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, white spirit κλπ.

QM SOLBIO MARINE (ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ)

Το QM Solbio Marine είναι το νούμερο 1 φυσικό υγρό
τουαλέτας για κινητές τουαλέτες και δεξαμενές λυμάτων
παγκοσμίως. Η εξαιρετικά ισχυρή φόρμουλα 4 σε 1 είναι επίσης
κατάλληλη για μεγαλύτερες δεξαμενές λυμάτων.

QM SOLBIO ORIGINAL (ΒΙΩΣΙΜO ΚΑΜΠΙΝΓΚ)

Το QM Solbio Original είναι το νούμερο 1 οργανικό υγρό
τουαλέτας για κινητές τουαλέτες παγκοσμίως. Η
πολυλειτουργική του φόρμουλα είναι ισχυρή, ασφαλής και
περιέχει αγνά, φρέσκα αρώματα.

QM-EcoGard

Το QM-EcoGard είναι ένα οργανικό καθαριστικό πράσινης κλιμάκωσης που είναι η
τέλεια εναλλακτική λύση για τα επιβλαβή καυστικά καθαριστικά που κυκλοφορούν
σήμερα στην αγορά και τα οποία πωλούνται συχνά ως βιολογικά. Το QM-EcoGard
περιέχει φυσικό ξύδι σε συνδυασμό με ζυμωμένα φυτά και εκχυλίσματα φυκιών.
Πρόκειται για ένα 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
καθαριστικό για δάπεδα με πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, φράχτες, τοίχους, στέγες κ.λπ.
Το QM-EcoGard διατίθεται σε κάνιστρα 5 L.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
μαζί μας:
info@envisol.gr
Τηλέφωνο: 6946100163

