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BULDOK čistá koupelna
BULDOK čistá koupelna (s rozprašovačem) je velmi účinný čisticí prostředek pro
domácnosti i profesionály.

Charakteristika:
 velmi účinný
 rychle a snadno odstraňuje rez, vodní kámen a další běžné nečistoty
 nezpůsobuje korozi, omezuje výskyt bakterií
 pro domácnosti i pro profesionály
Příklady použití:
 čistění vodovodních baterií, sprchových zástěn, obkladů v koupelnách a další sanity

Technická data:

Báze:
Konzistence:
Hodnota pH:
Hustota:
Ředění:
Hořlavost:
Skladovatelnost:

kyselina citronová, kyselina mléčná a další
pomocné látky
kapalina
cca 2
1,03 g/cm3
neředí se
nehořlavý
doba spotřeby je uvedena na obalu a platí pro
skladování v původních neotevřených obalech.
Skladovací teplota +5°až +25 °C. Výrobek nesmí
zmrznout. Chraňte před slunečním zářením.

Pracovní postup: BULDOK čistá koupelna s rozprašovačem rovnoměrně nastříkejte na
znečištěná místa a nechejte působit asi 3 minuty. Následně setřete
hadříkem nebo houbičkou a doleštěte papírovou utěrkou. Na silně
znečištěná místa postup opakujte a dobu působení přípravku
prodlužte na 5 – 7 minut.
Rozprašovač má přestavitelný uzávěr do poloh rozprašování – pěna –
uzavření proti protékání.

Upozornění:

Zamezte styku s mramorem a dekorační keramikou na bázi vápence.

Čištění:

Použité předměty a nářadí po použití důkladně umýt nebo vyprat ve
vodě.

První pomoc:
Bezpečnost:

viz Bezpečnostní pokyny.
Informace o nebezpečí: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje methylchlorisothiazolinon a methylisothiazolinon.
Může vyvolat alergickou reakci.
Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280
Používejte ochranné brýle. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
a zasažené části těla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
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BULDOK čistá koupelna
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných
odpadů.

Bezpečné zneškodnění: Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
Označení:
Varování
Přepravní pokyny – ADR: Není zbožím nebezpečným pro přepravu.

Balení:
obj. číslo

obsah

9901510

750 ml

obal
plastová
nádoba
s rozpr.

kusů na paletě

kusů v kartonu

480

12

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.
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