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BULDOK ČISTIČ FASÁDY 

 

 

 

Použití 

 čistění fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích 
(před nátěrem fasádní barvou nebo přípravkem Odolná fasáda ČS) 

 

Výhody 

 snadné použití, neupravuje se,  
neředí se 

 nepoškozuje čištěné povrchy  

 vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001 

 

Pracovní postup 
Povrch pro ošetření musí být suchý a nesmí být namrzlý ani ojíněný. 
Produkt je připraven k použití, neřeďte jej. Nanášejte za suchého počasí štětcem, nízkotlakým 
postřikovačem nebo smetákem. Čištěný povrch musí být po nanesení zcela mokrý. Při větším znečištění 
nebo vyšších porostech postup opakujte, a to po 2 – 3 dnech. Nepoužívejte před deštěm, čisticí 
účinnost se snižuje.    
Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí 
přípravkem uvolněných nečistot a porostů. Při renovačních pracích opláchněte povrch po 24 hodinách 
zahradní hadicí, vysokotlakým čističem (max. 50 barů).  Použijete-li přípravek na zateplený systém, 
vyčkejte, až se nečistoty působením povětrností uvolní nebo mechanicky očistěte pomocí jemného 
kartáče.  

 

Technické údaje  

 Složení   etoxylované alkoholy,  komplexotvorné účinné složky, přísady 

 Konzistence  bezbarvá a nažloutlá kapalina 

 Hodnota pH 12 - 13  

 Hustota  1020 kg/m3 

 Obsah VOC 0 % 

 Aplikační teplota +5 °C až +30 °C 

 Vydatnost 1 – 2 dl/m2; cca 25 – 50 m2 / 5 kg balení 

 
 
Upozornění 
Přípravek používejte za pěkného, suchého a bezvětrného počasí. Při teplotách nad +30 °C dochází 
k rychlému odpařování a snižování účinnosti. Dbejte na to, aby při nanášení postřikem nedošlo 
k zasažení blízkých stromů nebo jiných rostlin.  

 
 

BULDOK Čistič fasády je čisticí prostředek na odstraňování nečistot a porostů na fasádách. 
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Čištění 
Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí po použití umyjte vodou. 
 

Skladování 
Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních 
nenačatých baleních a při teplotách +5 °C až +25 °C. 
 

Bezpečnost 
Nebezpečí. 

                             Obsahuje: hydroxid sodný; < 5 % alifatických uhlovodíků, < 5 % EDTA a její soli.  
 
 
H290 Může být korozivní pro kovy.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 
Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění 
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 [nebo 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 5L, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ , J.N. 
 
Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce a na www.metrum.cz. Kód UFI:  3R10-XOAA-DOOP-1JAH 
 

Balení 
HDPE láhve a kanystry 
 

 

  
 
 
 
 
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:  2700790        Buldok Čistič fasády 1 kg 
obj. číslo:  2700791        Buldok Čistič fasády 5 kg 
obj. číslo:  2700792        Buldok Čistič fasády 10 kg 
 
 


