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BULDOK ČISTÉ KRBY 

 

 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno bez drhnutí  čistí za studena 

 prosakuje hluboko do nánosu sazí a kreosotu, které rozpouští 

 

Použití 

 odstraňování nánosů spalin ze skleněných dvířek krbových vložek a kamen bez poškrábání 

 

Pracovní postup 
BULDOK pro čisté krby 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. 
 

Technické údaje  

 Složení vysoce účinné detergenty, hydroxidy 

 Konzistence kapalina 

 Hustota cca 1 100 kg/m3 

 Hodnota pH 12 - 13 

 Ředění  neředí se 

 Hořlavost  nehořlavý 

 
Upozornění 
Čištěný povrch by měl být studený. Zamezte styku s lakovanými, mořenými, plastovými, hliníkovými  
a chromovanými povrchy. 

 
Čištění 
Použité předměty a nářadí po použití důkladně umyjte vodou.  
 

Skladování 
Doba spotřeby je uvedená na obalu a platí pro skladování v původních uzavřených obalech při 
teplotách od +5 °C do +25 °C. Chraňte před slunečním zářením a mrazem.  
 

Bezpečnost 
Informace o nebezpečí: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže  
a poškození očí. 
Obsahuje: hydroxid sodný, hydroxid draselný, < 5 % aniontových a < 5 % amfoterních povrchově 
aktivních látek, parfémy (bližší informace www.metrum.cz). 
 

BULDOK Čisté krby je extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel  
u domácích krbů a krbových kamen. Dodává se s rozprašovačem.  
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Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně 
omyjte ruce a obličej. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI 
STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte. 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. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte 
uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě. 
 

Přepravní pokyny: Omezené množství LQ 1L, jinak ADR UN 1719, obalová skupina II. 
 
První pomoc 
Při kontaktu s pokožkou důkladně omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení oči vyplachujte 15 min. vodou  
a vyhledejte lékařskou pomoc. Po požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,2 l vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 
 
Bezpečné zneškodnění 
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě. 
 

Balení 
plastová dóza 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. číslo: 9901509 BULDOK Čisté krby 750 ml; 12 ks v kartonu 


