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* Vi sinh xử lý nhanh các loại mỡ, bẫy mỡ, tắc nghẽn do mỡ 

MicrobeLift DGTT 

 

- Phân hủy nhanh các chất béo, dầu, mỡ trong hệ thống xử lý nước 

thải, bao gồm tất cả các hình thức bể thu mỡ, hầm chứa nước thải, 

hầm ủ và các hệ thống xử lý sinh học. 

- Là quần hợp vi sinh có hoạt tính cao, bao gồm các chủng vi sinh 

xử lý đường cống dẫn & dầu mỡ độc quyền xử lý rất hiệu quả đối 

với các hệ thống có lượng FOG quá tải. 

- Với các vi sinh vật chủ yếu là khử dầu mỡ và cũng làm tăng 

nhanh tốc độ oxy hóa các hợp chất phân hủy chậm trong toàn hệ 

thống xử lý (ao hồ, hầm ủ,các hồ chứa nước thải) kết quả là cải 

thiện chất lượng nước và làm giảm BOD, COD, SS đầu ra.  

- Rất hiệu quả trong việc điều khiển mùi sinh ra trong các quá trình sinh học trong toàn hệ thống và các 

loại chất thải. 

- Bao gồm các vi sinh vật hoạt tính, không độc và hoàn toàn tự nhiên.  

- Tăng nhanh đáng kể tốc độ oxy hóa các chất hữu cơ khó phân hủy. Và điều này làm giảm đáng kể bùn 

dầu mỡ, hệ thống sạch hơn và hóa lỏng nhanh hơn. 

- Thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học các chất thải, gia tăng đáng kể khả năng phân hủy các chất 

hữu cơ. Các vi sinh gia tốc này có thể được sử dụng đính kèm với các sản phẩm vi sinh xử lý môi 

trường MicrobeLift DGTT công nghiệp khác nhằm cải thiện tính thực thi của cả quá trình xử lý nước 

thải. Sự kết hợp này làm tăng tốc quá trình oxy hóa sinh học toàn bộ BOD, COD và bùn tích trữ như là 

các hợp chất khó phân hủy, acid béo, hydrocarbon và các chất xơ (nó được thiết kế để xúc tiến nhanh 

việc loại bỏ các chất rắn). 

- Bao gồm các vi sinh vật tự nhiên, không độc chứa trong chất hoạt tính bề mặt glycol hòa lẫn với 

nước.  

- Sử dụng trong hệ thống xử lý bởi các chuyên gia môi trường, thường dùng để xử lý bẫy mỡ, hố ga, 

đường cống dẫn trong các Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các bếp ăn lớn,... 

 Hiệu quả: 

- Tăng nhanh khả năng phá vỡ các chất béo, dầu và mỡ 

- Hóa lỏng chất rắn FOG, đảm bảo không bị nghẹt bơm, bơm nhanh và sớm hơn 

- Làm giảm BOD, COD và SS đầu ra 

 + Làm giảm và điều khiển mùi của hệ thống 

Solving Environmental Problems Naturally Since 1976 

2525N.E. 9th Ave, Cape Coral, FL33909 
Nhà sản 

xuất 



 
 

 
 

Add: 656/74/137B Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM – Tel: 08 62 575 488 – Website : www.metco.vn  

Solving Environmental Problems Naturally Since 1976 

2525N.E. 9th Ave, Cape Coral, FL33909 
Nhà sản 

xuất 

- Giảm bùn 

- Tăng khả năng phân hủy sinh học 

 Hướng dẫn sử dụng: 

- Sử dụng 5 đến 20 ppm, dựa vào lưu lượng hằng ngày và thể tích bể 

- Để tăng khả năng xử lý nên cho trực tiếp vào bể thu dầu mỡ. Thêm trực tiếp ngay đầu vào hệ 

thống xử lý.  

- Sử dụng kèm với vi sinh xử lý nước thải Microbe Lift IND để khử bẫy mỡ. 

Thể tích bể Ngày 1 Ngày 14 & 28 Sau đó 2 lần/thang 

< 3m
3 

1 gal ½ gal ½ gl 

3-10 m
3
 2 gal 1 ga 1 gal 

10-30 m
3
 3 gal 2 gal 2 gal 

>30 m
3
 5 gal 3 gl 2 gal 

 

- Cho 10% DGTT và IND trực tiếp vào bẫy mỡ, sử dụng bơm áp lực để đưa vi sinh vào giữa lớp 

mỡ 

- Cho 90% sản phẩm trực tiếp vào bồn rửa chén và lỗ sàn. 

 

 Đặc điểm kỹ thuật: 

- Hình thức - Lỏng, màu xanh lá cây 

- Trọng lượng riêng - 1.00 

- pH  - 6.0 đến 9.0 

- Mùi - Hương chanh 

- Bảo quản/ di chuyển – Nơi thoáng mát, khô ráo, không quá lạnh. 

 Ghi chú: 

- 1 gallon = 3.785 lít; 1 ppm = 1 mg/ l = 1 g/ m³ 

- 1 thùng = 6 gallon 

 HƯỚNG DẪN PHA TRỘN CHI TIẾT 

Trong hệ thống xử lý nước thải, liều lượng sử dụng các dòng vi sinh Microbelift được tính dựa 

vào bảng sau: 

Liều 

lượng Thể tích nước thải cần xử lý (m3 ) 

(ppm) 5 10 15 20 30 50 80 100 150 200 300 500 800 1000 1500 3000 

40 0,20 0,40 0,600 0,80 1,2 2,0 3,2 4,0 6,0 8,0 12,0 20,0 32,0 40,0 60,0 120,0 
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30 0,15 0,30 0,450 0,60 0,9 1,5 2,4 3,0 4,5 6,0 9,0 15,0 24,0 30,0 45,0 90,0 

25 0,13 0,25 0,375 0,50 0,8 1,3 2,0 2,5 3,8 5,0 7,5 12,5 20,0 25,0 37,5 75,0 

20 0,10 0,20 0,300 0,40 0,6 1,0 1,6 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 30,0 60,0 

15 0,08 0,15 0,225 0,30 0,5 0,8 1,2 1,5 2,3 3,0 4,5 7,5 12,0 15,0 22,5 45,0 

10 0,05 0,10 0,150 0,20 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 8,0 10,0 15,0 30,0 

5 0,03 0,05 0,075 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,5 2,5 4,0 5,0 7,5 15,0 

- Cấy vi sinh liên tục trong vòng 01 tháng. Liều lượng sử dụng vi sinh: 

o Lần đầu tiền ( Ngày 1):  20-40 ppm (ppm=1/1.000.000.000) 

o Liều lượng duy trì trong 4 tuần ( một tuần 1 lần): 10-20 ppm 

o Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp ( duy trì liên tục) 2-5ppm 

- Công thức tính lượng vi sinh cần thiết là:  

Liều lượng (liter) = 
Dosage (ppm) x Volume (m

3
) 

1000 

- Một cách tổng quát, liều lượng vi sinh sẽ được tính dựa trên lưu lượng (Q) và thể tích bể 

(V) như sau:  

o Khởi động hệ thống, liều cấy đầu tiên sẽ tính dựa trên thể tích bể (V) 

o Duy trì vi sinh: liều lượng tính theo lưu lượng (Q) nước thải, để bổ sung lượng vi 

sinh thất thoát ra ngoài hệ thống và yếu dần đi.  

- Cách tính liều lượng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lưu lượng , thời gian lưu nước thải 

trong hệ thống công nghiệp và mức độ ô nhiễm của nguồn thải. 

- Cho trực tiếp vi sinh Microbelift
®
(dùng cho cả bể hiếu khí và bể kị khí), đầu vào nguồn 

hoặc đổ đều xung quang bể sinh học mà không cần  pha loãng trước khi cho vào hệ 

thống. 

Ví dụ 1: Q=V, thể tích bể Aerotank:100m
3
, lưu lượng Q=100 m

3
. Dựa trên bảng tra liều lượng 

vi sinh ta có: 

- Liều lượng đầu tiên: 40 ppm=4 lít Microbelift 

- Liều lượng duy trì trong 4 tuần ( một tuần 1 lần): 20 ppm=2 lít 

- Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp ( duy trì liên tục): 5ppm=0.5 lít 

Ví dụ 2:  Q<V, thể tích bể Aerotank:100m
3
, lưu lượng Q=80 m

3
. Dựa trên bảng tra liều lượng vi 

sinh ta có: 
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- Liều lượng đầu tiên: 40 ppm=4 lít Microbelift 

- Liều lượng duy trì trong 4 tuần ( một tuần 1 lần): 20 ppm= 1.6 lít 

- Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp ( duy trì liên tục): 5ppm= 0.4 lít 

Ví dụ 3: Q>V, thể tích bể Aerotank:100m
3
, lưu lượng Q=150 m

3
. Dựa trên bảng tra liều lượng 

vi sinh ta có: 

- Liều lượng đầu tiên: 40 ppm = 4 lít Microbelift 

- Liều lượng duy trì trong 4 tuần ( một tuần 1 lần): 20 ppm= 3 lít 

- Liều lượng duy trì trong tuần kế tiếp ( duy trì liên tục): 5ppm= 0.8 lít 

CÔNG TY TNHH METCO 

 

 

 

 

 

 


