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BULDOK BĚLIDLO NA DŘEVO 

 

 

Použití 

 zbavuje surové dřevo časem zašedlého zbarvení a organických barevných nečistot 
vzniklých skladováním například řeziva v balicích vystavených povětrnostním podmínkám 

 ideální jako předběžná úprava před prvním ošetřením oleji nebo lazurami 

 určený VÝHRADNĚ pro profesionální použití 

 

Výhody 

 silné bělicí účinky  vhodný pro všechny tuzemské dřeviny 

 mísitelný s vodou – lze podle potřeby 
ředit vodou 

 vyráběn podle systému řízení jakosti 
ISO 9001 

 

Pracovní postup 
Ošetřenou plochu postříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm neředěným výrobkem. Menší hoblované dřevo 
lze ošetřovat nanášením pomoci štětce. Nechejte působit min. 20 minut a podle druhu ošetřovaného 
povrchu omyjte vodou nebo nechejte zaschnout. Na silně zašedlých plochách je možné ošetření 
zopakovat. 
 

Upozornění 
Chraňte předměty a plochy, které by se mohly poškodit/zničit bělením (rostliny, oděvy apod.). Před 
použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Vybělené dřevo je vhodné 
následně impregnovat kterýmkoliv preventivním přípravkem proti plísním, dřevokazným a nebo 
dřevozbarvujícím houbám. 
Pozor! Nesměšujte s jinými čisticími prostředky.  
 

Technické údaje  

 Báze chlornan sodný 

 Vzhled žlutozelená kapalina 

 Měrná hmotnost 1200 - 1 260 kg/m3 při 20 °C 

 Hodnota pH >12 

 Ředění  hotový k použití – lze ředit vodou 

 Spotřeba 1 litr / až na 20 m2 plochy (0,5 dl/m2) 

 Aplikační teplota > +5 °C    

 
 
 
 

BULDOK BĚLIDLO NA DŘEVO je profesionální velmi vydatný přípravek pro bělení surového dřeva 
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BULDOK BĚLIDLO NA DŘEVO 

 
Čištění 
Nepoužívejte kovové nářadí – způsobuje korozi. Vhodné jsou materiály z plastů. Po použití ihned 
důkladně umyjte vodou. 
 

Skladování a záruka 
Záruční doba je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních 
neotevřených obalech. Skladovací teplota -10° až +25 °C. Chraňte před přímým sluncem.  
 

Bezpečnost 
 

  Nebezpečí 
Informace o nebezpečí:  

H290 Může být korozivní pro kovy. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H410 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 
Bezpečnostní pokyny 

P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  brýle/obličejový štít. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

 
Pokyny pro přepravu: 
ADR UN 1791, obalová skupina II 
 

První pomoc 
Viz. Bezpečnostní pokyny. 
 

Zneškodnění  
V případě úniku odsát sorpčním prostředkem a ten odložit do odpadní nádoby pro nebezpečný odpad. 

Povrch dostatečně naředit vodou a důkladně spláchnout. Nespotřebované zbytky odevzdat ve sběrně 

nebezpečného odpadu. Nevylévat do půdy a vodních toků. Zákaz opakovaného použití obalů. 

 

Balení 
  

Obj. číslo: 2709539 Buldok Bělidlo na dřevo 10 kg 

Obj. číslo: 2709540 Buldok Bělidlo na dřevo 20 kg 

Obj. číslo: 2709547 Buldok Bělidlo na dřevo 50 kg 
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