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BULDOK Urychlovač kompostů 
 

 Vysoce účinný přírodní bio-aktivní výrobek po podstatné urychlení kompostování 
zahradního odpadu a bioodpadu z domácnosti aerobním způsobem. 
 

Charakteristika: 
� směs přírodních bakteriálních spor  
� kompostuje bioodpad z domácností, květiny, ovoce, zeleninu, trávu, listí, piliny, drcenou 

kůru, štěpku po prořezávce stromů a další 
� plně zachovává živiny, bez chemických hnojiv 

 

Výhody výrobku: 
� urychluje zrání kompostu až o tři měsíce (viditelné urychlení zrání již po 60 dnech od 

první aplikace) 
� vhodný pro veškerý rostlinný i domácí bioodpad 

� odpuzuje dotíravý hmyz 

� kompostuje bez zápachu a vzniku plísní 
 
 

Technická data: 
   Účinná látka:           směs bakteriálních kultur s enzymy, emulgátory   
                                                                  a živinami 
                                 Konzistence:  prášek 
   Vydatnost:           1 kg / 10 m3 kompostu, 0,5 kg / 5 m3 kompostu, 
          sáček 100 g / 5 m3 kompostu 

Skladování:           na suchém místě při +5 °C až +30 °C 
Doba použitelnosti: V původním nenačatém balení 2 roky od data 
výroby; po otevření: Spotřebujte do 12 měsíců od otevření. 

 
    

 
        

Pracovní postup:   Bakteriální směs je nutné před použitím asi 45 minut aktivovat (jedna 
přiložená odměrka na min. jeden litr vlažné vody). V případě použití 
balení 100 g nasypejte celý obsah sáčku do asi osmi litrů vody  

                               a nechejte aktivovat. V průběhu aktivace roztok alespoň dvakrát 
promíchejte. Aktivovaným roztokem rovnoměrně zalijte založený 
kompost.  
Dávkování z balení 0,5 kg a 1 kg: První (startovací dávka) jsou dvě 
odměrky. Dále vždy po měsíci aplikujeme udržovací dávku jedné 
odměrky.  
Dávkování z balení 100 g: První (startovací dávka) jsou dva sáčky. 
Dále vždy po měsíci aplikujte udržovací dávku jednoho sáčku.  
 
Zvýšené startovací dávky není nutné použít, pokud byly dříve použité 
jiné bakteriální směsi. 

 
Upozornění:             Pro aktivaci nepoužívejte horkou vodu. Neaplikujte přípravek přímo 
                                 bez aktivace. Kompost udržujte dostatečně vlhký. Bakteriální směs  
                                 používejte pravidelně, jinak dojde k přerušení nastartovaného  
                                 zrychleného procesu. Nepoužívejte současně agresivní chemickou  
                                 desinfekci, např. vápno, kyseliny apod. 
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BULDOK Urychlovač kompostů 
 
  
Bezpečnostní pokyny:    Bakteriální směs 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:      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

2710600 100 g 50 1792 PE sáček 

2710601 0,5 kg 12 576  
PE dóza 2710602 1 kg 5 300 


