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BULDOK Pro čisté spáry 
  

Malospotřebitelská sada pro renovaci a impregnaci zašlých spár v obkladačkách  
a interiérové dlažbě za účelem zvýšení odolnosti vůči novému zašpinění. 

 

Charakteristika: 
      Přípravek „Pro renovaci spár“      Přípravek „Pro impregnaci spár“ 

• Odstraňuje mastnotu a letité 
nečistoty ve spárách obkladaček  
a interiérové dlažbě; 

o Chrání povrch před vsakováním 
vody a olejovitých látek; 

• Navrací původní vzhled;  o Brání porůstání plísněmi; 
• Je bez zápachu, biologicky 

odbouratelný; 
o Usnadňuje další údržbu – snadno 

omývatelné pouhou vodou; 
• Výrobek je v souladu s normou ISO 

9001; 
o Šetrný k životnímu prostředí; 

 
Příklady použití: 
� Renovace spár obkladaček a interiérových dlažeb 
 

Technická data: 
 Přípravek „Pro renovaci spár“ Přípravek „Pro impregnaci spár“ 
Báze:  glykoly éterů a komplexo-

tvorné přísady 
nanotechnologická kapalina  

Barva: bezbarvý bezbarvý 
Hustota při 20 °C: 1,012 kg/litr 1,00 kg/litr 
Teplota aplikace: > +5 °C > +5 °C 
Vydatnost: cca 5 běžných metrů o šířce spáry 3 mm 
Ředění: neředí se neředí se 
Způsob nanášení: štětečkem ve víčku lahvičky štětečkem ve víčku lahvičky 
Čištění: vodou  
Balení: HDPE láhev 50 g HDPE láhev 50 g 
Skladovatelnost: 2 roky od data výroby 

 

Pracovní postup: Obloženou plochu nejprve umyjeme jako při běžném úklidu. 
Přípravek „Pro renovaci spár“ se nanáší pomoci štětečku, který je 
upevněn ve víčku balení. Nanášíme tak, aby spára byla viditelně 
vlhká. Necháme působit asi pět minut (nesmí zaschnout)  
a následně stejným nebo jiným štětečkem (můžeme použít také 
molitanovou houbičku) přípravek s uvolněnými nečistotami čistou 
vodou vymyjeme. Při silném znečištění postup opakujeme. Plochu 
necháme dobře oschnout a nakonec spáry naimpregnujeme 
Přípravkem „Pro impregnaci spár“. Impregnaci nanášíme opět 
pomoci štětečku, který je součástí víčka balení. Nanesený 
přípravek necháme do druhého dne vyzrát – plochu po tuto dobu 
nijak nečistíme ani nemyjeme.  
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BULDOK Pro čisté spáry 
  
Bezpečnost: 
 
Ekologie, 
zneškodnění 
zbytků a obalů: 
 
 
 
 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. 
 
 

Zbytky výrobku nařeďte velkým množstvím vody a spláchněte  
do kanalizace. 
Obal odevzdejte k recyklaci po důkladném vypláchnutí.  
 
 
Informace pro přepravu: není nebezpečným zbožím pro přepravu. 

  
 
Balení:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností. Jako výrobce si 
ponecháváme právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti,  
že nemáme vliv na správnost způsobu aplikace, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. 
Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší nejistoty před použitím 
kontaktujte naše technické oddělení. 

Obj. číslo Název Balení Obal 
2710492 BULDOK Pro čisté 

spáry 2 x 50 g 
2 x 50 

g 
PE láhev se štětečkem, 

karton 


