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BULDOK Odrezovač 
 

 Bezoplachový, nehořlavý odrezovač na bázi organických a anorganických složek, 

které rozpouštějí rez a vytváří lesklý a tvrdý ochranný povlak. 
 

Charakteristika: 
 Zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele. 

 Ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených 

kovových povrchů vůči další korozi.  
 Snadná aplikace, neoplachuje se. 

 

Použití výrobku: 
 Odrezování zkorodovaných železných a litinových povrchů. 

 

Technická data:    

Účinná látka: inhibitory koroze vázané na kyselině 

fosforečné a směsi alkoholů 
Konzistence: kapalina průhledné modro-fialové 

barvy 

Hustota: 1 100 kg.m-3 při 20 °C 

pH 
˜ 1 

Bod vzplanutí: 100 °C 
Mísitelnost s vodou: neomezená 

Pracovní teplota: +5 °C až + 30 °C 

Spotřeba: asi 15 m2 / litr 

Skladování: v původních obalech při teplotách  

+5 °C až +30 °C 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby 
    

Pracovní postup:             Silnou, opadávající rez okartáčujeme. Nanášíme štětcem,    
                                         postřikem nebo ponořováním. Počet nátěrů, postřiků a doba  

                                            ponoru se řídí hloubkou koroze. Ošetřený povrch    

                                            neoplacujeme.  

                               

Upozornění:  Nepoužívejte k ošetřování/čištění jiných než železných  

                                          a litinových povrchů. U silně zrezivělých povrchů může při     
                                            silnějším a zejména dokonale nerozetřeném nánosu odrezovače  

                                            vznikat bílý povlak ve vodě nerozpustných fosforečnanů. Povlak  

                                            omezuje korozi a je přetíratelný krycími nátěry. V případě  

                                            požadavku bez použití krycího nátěru je potřeba povrch do 5       

                                            minut opláchnout vodou a osušit.              
 

Bezpečnostní: 

Informace o nebezpečí: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. 

Obsahuje 1,4-benzdiol. Může vyvolat alergickou reakci. 

Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. 

U chovávejte mimo dosah dětí. 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 
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Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 
Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované 

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou 

nebo osprchujte. 

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze  
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko,  

tel. 224919293,224915402. 

Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně 

nebezpečných odpadů. 

 
Označení: 

 

 

 

 
Doprava: 

      Nebezpečí:                                                                                                               

                                               
Pro balení větší 5 l ADR UN 1805, III 

 

Ekologie:   Výrobek nevylévejte do vodních toků ani do půdy.  
 

Bezpečné zneškodnění: V souladu s místně platnými předpisy, zbytky přípravku včetně  

    znečištěného obalu zneškodněte jako nebezpečný odpad. 

    Vymyté obaly odevzdejte k recyklaci. 

 
První pomoc: Po požití nevyvolávejte zvracení, dejte vypít sklenici vody. Při 

zasažení očí vymývejte větším množstvím vody nejméně po 

dobu pěti minut. Při kontaktu s pokožkou omyjte kůži vodou 

                                          a mýdlem. V případě požití a zasažení očí 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 

2710511 1 kg 12 432 

2710512 5 kg 1 96 

2710513 10 kg 1 48 


