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BULDOK pro čistá jezírka 
 

 Sypký, bakteriálně-enzymatický přípravek pro jezírka a rybníčky. 
 

Charakteristika: 
� směs bakteriálních spor, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů 
� osahuje vysoce pohyblivé, přírodní, nemodifikované aerobní a fakultativní anaerobní 

bakterie schopné rozpoznat typ organického odpadu a dostat se k němu 
� rozkládá organické usazeniny na dně i ve vodním sloupci  
� likviduje látky podporující růst řas – snižuje obsah fosforu, fosfátů, chlorofylu A  

a zakalení ve vodním sloupci 
� v průběhu několika hodin zvyšuje až pětinásobně obsah kyslíku ve vodě 
� při pravidelném používání přípravku dochází k reprodukci bakterií, což vede 

k nepřetržitému čištění jezírek a rybníků 
 

Výhody výrobku: 
� čistá a průzračná jezírka a rybníky 
� v průběhu několika týdnů dochází k biologické rovnováze  
� výrazné snížení obsahu chlorofylu A, který je měřítkem koncentrace řas a fosfátů 
� bezpečný přípravek pro živočichy i rostliny (nelze ho předávkovat) 

 

Technická data: 
   Účinná látka:           bakteriálně enzymatická směs  
                                 Konzistence:  prášek 
   Vydatnost:           1 přiložená odměrka na 15 m2 vodní plochy 
      (500 g balení ~ 20 odměrek);  
      u 100 g balení je základní dávka ¼ sáčku  
                                                                   na 6 m2 vodní plochy                      
   Hustota:  cca 1,0 g/cm3 
   Hodnota pH:      6,5 – 7,5 
   Aplikační teplota: > 10 °C 

Doba použitelnosti: v původním nenačatém balení 2 roky od data 
výroby; po otevření: Spotřebujte do 12 měsíců  
od otevření. 

 
 

Teplota skladování: +5 °C  až  +25 °C 
   Barva:   našedlá    
    

Pracovní postup:   Jednou týdně použijte jednu odměrku (je součásti větších balení) 
balení přípravku pro 15 m2 vodní plochy nebo ¼ sáčku 100 g balení 
na 6 m2 vodní plochy, které rozpustíte minimálně v jednom litru 
odebrané vody z jezírka nebo rybníčku a ihned nalijte zpět. První dvě 
startovací dávky (1. a 2. týden) je potřeba zdvojnásobit na dvě odměrky 
pro 15 m2 vodní hladiny.  

 
Upozornění: Biologická rovnováha se ustanoví po 4 - 6 týdnech dávkování 

přípravku. Přítomné bakterie optimálně pracuji při pH vody v rozmezí 
7 – 10 a teplotě min. 10 °C. Dávkování je potřeba provádět pravidelně 
a stále. Nepoužívejte současně dezinfekční prostředky nebo jiné 
přípravky na bázi chlóru, ani UV lampy. 
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BULDOK pro čistá jezírka 
 
Skladování:              Na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí zmrznout. 
 
Bezpečnostní pokyny:    Bakteriální směs nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci 

používejte ochranné rukavice a brýle. Zabraňte přístupu dětí.  
 
Ekologie:   Výrobek je ekologicky příznivý a nelze ho předávkovat. 
 
Bezpečné zneškodnění: V souladu s místně platnými předpisy, zbytky přípravku včetně  
    obalu zneškodněte jako ostatní odpad. 
 
První pomoc: Po požití podejte vypít nejméně půl litru vody a vyvolejte 

zvracení. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody 
nejméně po dobu pěti minut. Při kontaktu s pokožkou omyjte 
kůži vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích (svědění) 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
Balení:      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem  
ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu 
vždy platí údaje na obalu výrobku. 

obj. číslo obsah kusů  
v kartonu 

kusů na 
paletě 

druh 
obalu 

2710368 100 g 50 1792 PE sáček 

   2710369 0,5 kg 12 576  
PE dóza 2710362 1 kg 5 300 


