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BULDOK Odstraňovač skvrn a zápachu  
 

 Přírodní bio-aktivní přípravek pro likvidaci skvrn a zápachu z koberců, čalounění, 
potahů, obuvi nebo WC. 
 

Charakteristika: 
� směs přírodních speciálně selektovaných bakterií 
� čistí biologické skvrny, skvrny po moči a exkrementech domácích zvířat, zvratcích, 

potu, po zbytcích jídel 
� na čistění koberců, čalounění v domácnosti i v automobilu, obuvi i oblečení 
� pro úklid v kinech, divadlech, čekárnách, hotelích, restauracích, sportovních zařízeních, 

nemocnicích apod.  
� vyřeší problémy s fleky po návštěvnících, po malých dětech od jídla, pití, … 
� čistí a odstraňuje zápach v kotcích a jiných příbytcích domácích zvířat, na WC včetně 

pisoárů 
� možno použít i na porézní povrchy  

 

Výhody výrobku: 
� v jednom kroku čistí, osvěžuje a likviduje zápach 
� bakterie rychle a účinně rozkládají (stravují) organické odpady 
� po použití nezůstávají stopy, povrch tkanin zůstává stálobarevný 
� výrobek je na přírodní bázi, neobsahuje chemii 

 

Technická data: 
   Účinná látka:           speciální bakteriální směs  
                                 Konzistence:  kapalina 
   Vydatnost:           1 litr vyčistí až 100 m2 

Skladování:           na suchém místě při +5 °C až +30 °C 
Doba použitelnosti: V původním nenačatém balení 2 roky od data 
výroby. 

           

Pracovní postup:   Před každou aplikací výrobku čištěné místo navlhčete vodou 
(hadříkem nebo rozprašovačem). Potom nastříkejte BULDOK 
Odstraňovač skvrn a zápachu a nejméně třikrát vetřete kartáčem do 
jedním směrem do textilie tak, aby byla nasákla (nikoliv jen vlhká). 
Ošetřené místo překryjte mokrým hadříkem. BULDOK Odstraňovač 
skvrn a zápachu působí po dobu, pokud je textilie mokrá. Při velmi 
značném znečištění postup opakujte. 

 
Upozornění:             Nepoužívejte společně s chemickou desinfekcí, kyselinami nebo louhy.  
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BULDOK Odstraňovač skvrn a zápachu 
 
  
Bezpečnostní pokyny:    Výrobek neskladujte společně s potravinami. Při práci 

používejte pracovní rukavice. Chraňte před dětmi.  
 
Ekologie:   Výrobek je ekologicky příznivý. 
 
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:      

Katalogové číslo Velikost balení Druh obalu 

2110606 0,5 l  PE láhev  
s rozprašovačem 

2710607 1 l  PE láhev, zásobní 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. 


