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BULDOK – silný, pre čisté odpady 
 
 Čistí, odmasťuje, rozpúšťa vlasy a iné organické zvyšky v sifónoch, domových 
odpadoch z kuchýň, kúpeľní a pod. 
 

Charakteristika: 
- ľahko sa používa 
- čistí, odmasťuje 
- rozpúšťa drobný kuchynský odpad, tuk, vlasy, papier, vatu 
- používame systém riadenia kvality ISO 9001 

 

Príklady použitia: 
▪   udržuje domáci odpadové potrubie v priechodnom a čistom stave 
 
Technické údaje:  
 
  
  
 
 
 
 
   
 
Pracovný postup:   Do sifónu cez umývadlo, výlevku či vaňu alebo do WC nalejte asi ½ 

litra veľmi teplej vody a potom nasypte 2-3 viečka BULDOKA. Nechajte 
pôsobiť asi 10 minút a dôkladne prepláchnite horúcou vodou (použitie 
vriacej vody je najúčinnejšie). Pri väčšom zanesení postup opakujte. 
Udržujte odpady čisté preventívnym používaním asi v dvoch týždňoch 
intervaloch. 

Upozornenie: Pri používaní dochádza k búrlivej reakcii a prudkému ohriatiu 
čisteného odpadu. Môže dôjsť k vystreknutiu a následnému 
poleptaniu. Vždy používajte gumové rukavice a tesné ochranné 
okuliare. Dávky prípravku nezvyšujte - čistiaci proces opakujte. 
NEPOUŽÍVAJTE NA HLINÍKOVÉ POTRUBIE! Nepoužívajte inak, než je 
uvedené v návode! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené 
nesprávnym použitím prípravku.  

                                    
Čistenie: Použité náradie po aplikácii dôkladne umyte vodou. Ak je potrebné, 

zneutralizujte roztokom prípravku BULDOK Odstraňovač vodného 
kameňa. 

 
Bezpečné zneškodnenie: Prázdne obaly po dôkladnom, opakovanom vypláchnutí 

horúcou vodou odovzdajte do triedeného odpadu na recykláciu. 
Prípravok úplne spotrebujte, nespotrebované zvyšky odovzdajte  

                               v zberni nebezpečného odpadu. 
 
 
 
 
 
 

Účinná látka: hydroxid sodný 
Konzistencia: biele perličky  
Dávkovanie: 2-3 viečka  
Hodnota pH: prípravok a všetky jeho roztoky sú silne 

alkalické 
Rozpustnosť vo vode: 1 090 g/l (20 °C) 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu na obale 
Skladovanie: v pôvodnom tesne uzavretom balení, 

na suchých miestach 
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BULDOK – silný, pro čisté odpady 
 
Bezpečnosť: 
Informácie o nebezpečí: Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. 
Bezpečnostné pokyny: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre. 

    Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): 
Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku 
ihneď opláchnite vodou/sprchou. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  

 
Ekológia: Výrobok nenechajte vniknúť do povrchových vôd, odpadových 

vôd alebo do pôdy. Vzhľadom na vysoké pH poškodzuje vodné 
organizmy. Odpadové vody pred vypustením do čistiarne 
odpadových vôd mnohonásobne zrieďte vodou, eventuálne 
zneutralizujte slabými roztokmi kyselín. 

Balenie:     
obj. číslo obsah druh obalu 
2710382 0,75 kg PE dóza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uvedené informácie sú poskytnuté na základe našich najnovších skúšok, poznatkov a skúsenosti. Vzhľadom ku 
skutočnosti, že nemáme vplyv na správnosť spôsobu aplikácie, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky 
nesprávneho použitia tohto výrobku. Pred použitím odporúčame výrobok na vytypovanom podklade vyskúšať. Plne 
zodpovedáme za akosť a nami uvedené vlastnosti. V prípade vašej neistoty pred použitím našich výrobkov 
kontaktujte naše technické oddelenie.   


