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BULDOK Odstraňovač vodního kamene 
 

 Krystalický přípravek, který odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny  
ve varných domácích spotřebičích. 
 

Charakteristika: 
"   snadno použitelný 
"   lze použít i na spotřebiče, které budou ve styku s potravinami 
"   neobsahuje organická rozpouštědla ani minerální kyseliny 
„   nezpůsobuje korozi 
„   vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001 
 

Příklady použití: 
▪   odstraňování vodního kamene a usazenin v myčkách nádobí, pračkách, kávovarech, 
překapávačích a varných nádobách 
▪   odstraňování vodního kamene ze sprchových koutů, van, umývadel, dřezů apod.  
 

Technická data:  
 
  
  
 
 
 
 
  
      
Pracovní postup:   Pračka – do bubnu pračky nasýpejte 100 g přípravku (8 polévkových 

lžic), zapněte prací program na +90 °C a nechejte ho proběhnout 
včetně proplachu. Myčka nádobí – do dávkovacího zásobníku 
nasýpejte přípravek po rysku MAX, zapněte mycí program na nejvyšší 
teplotu a nechejte proběhnout včetně proplachu. Varná konvice  - 
naplňte konvici vodou na maximum, přidejte polévkovou lžíci 
přípravku, ohřejte do varu a nechejte působit bez dalšího ohřevu asi 
hodinu. Po čištění konvici vylijte a opakovaně vyvařte čistou vodou. 
Kávovar – ve vodě (množství podle max. náplně daného přístroje) 
rozpusťte polévkovou lžíci přípravku a vlijte do kávovaru. Nechejte 
projít zapnutým kávovarem a nakonec postup zopakujte s čistou 
vodou. Pokud jsou nánosy vodního kamene silné, výše u vedené 
postupy opakujte do odstranění. Při čištění van, umývadel, … 
rozpusťte polévkovou lžíci a ½ deci vody, naneste houbičkou a 
nechejte působit, poté opláchněte vodou. 

 
Upozornění: Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím 

přípravku. 
                                
Čištění:  Použité nářadí po aplikaci omyjte vodou. 
 
 
 
 
 

Účinná látka: kyselina citronová 
Konzistence: bílé krystalky 
Ředění: neředí se 
Dávkování: dle spotřebiče viz návod 
Hodnota pH: 1,8 (50 g/l; 20 °C) 
Rozpustnost ve vodě: 676 g/l (25 °C) 
Doba použitelnosti: 3 roky od data na obale 
Skladování: v původním balení, na suchých místech 
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BULDOK Odstraňovač vodního kamene 
 
 
Bezpečnost: 
Informace o nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí.   
Bezpečnostní pokyny: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ 
obličejový štít. 
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření.  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  

 
Ekologie:   Výrobek nenechejte vniknout do povrchových vod, odpadních  

vod nebo do půdy. Nehromadí se v biologických tkáních, je 
snadno odbouratelný. 

 
Bezpečné zneškodnění: Prázdné obaly po vypláchnutí odevzdejte do tříděného odparu  

k recyklaci. Přípravek vypotřebujte, nelikvidujte společně 
s domovním odpadem. 
 
 

Balení:     
obj. číslo obsah kusů v kartonu druh obalu 

2710402 0,75 kg 12 PE dóza 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

   


