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BULDOK Čistič dřeva PROFI 
  

Koncentrovaný přípravek k oživení, renovaci a čištění zašedlého, řasami nebo 
mechem porostlého dřeva nebo poškozeného povětrnostními vlivy. Aplikuje se zejména před 
nanášením barevné povrchové úpravy nebo při její renovaci. 

 

Charakteristika: 
″ Koncentrát – ředí se vodou 
″ Čistí od zašednutí způsobeného povětrností a od případných porostů řas a mechů. 
″ Odstraňuje skvrny a mastnotu 
″ Navrací přírodní vzhled dřeva 
″ Bez zápachu, biologicky odbouratelný 
 

Příklady použití: 
� Čištění dřeva před nanášením vosků, olejů, lazur, laků a dalších barevných povrchových 

úprav, především před renovačními nátěry. 
� Terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a další zahradní dřevěné stavby 
� Sruby, roubenky, altány, dětská hřiště apod. 
� Vhodný jak na měkké tuzemské dřevo, tak na tropické dřeviny 
 

Technická data: 
Báze:  glykoly éterů a komplexotvorné přísady 
Barva: nažloutlý 
Hustota při 20 °C: 1,061 kg/litr 
Teplota aplikace: +5 °C 
Vydatnost: balení 1 kg vystačí na 15 – 25 m2 plochy dřeva podle 

znečištění 
Opakované použití: v případě značného znečištění lze proces čištění opakovat 

po cca 30 minutách 
Ředění: 1 objemový díl přípravku k 4 objemovým dílům vody 
Způsob nanášení: štětcem, kartáčem 
Čištění: vodou 
Skladovatelnost: 2 roky od data výroby 

 

Pracovní postup: U nového hrubého dřeva je potřeba povrch kartáčem očistit od 
lišejníku a zamodralý povrch přebrousit event. vybělit přípravkem 
VOSA. Čisticí roztok je nutné před použitím naředit vodou – viz 
ředění výše. Roztok důkladně vetřete štětcem nebo kartáčem do 
čištěného povrchu, nechejte 10-15 minut působit. Opláchněte 
čistou vodou za použití houbičky nebo štětce (u velkých ploch lze 
použít tlakový postřikovač). V případě potřeby čistící proces po 
půlhodině zopakujte.  
Pro aplikaci přípravku BULDOK Čistič dřeva PROFI a následné 
povrchové úpravy je nutné, aby dřevo mělo požadovanou vlhkost 
uvedenou v technickém listu nátěrové hmoty. Na takto očištěné 
dřevo lze nanášet ochranné, renovační či barevné nátěry, např. 
olejové impregnační lazury Koopmans, především světlých 
odstínů.  
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BULDOK Čistič dřeva PROFI 
  
Bezpečnost: 
Informace  
o nebezpečí: 
 
Bezpečnostní 
pokyny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologie, 
zneškodnění 
zbytků a obalů: 
 
 
Označení: 
 

 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
 
Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. 
PŘO ZADAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Přetrvává-li podráždění oči: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného opadu! 
  
Neodstraňujte společně s odpady z domácnosti. Zbytky výrobku a 
znečištěný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Obal 
lze recyklovat po důkladném vyčištění.  
Zabraňte úniku výrobku do půdy, spodních/povrchových vod a 
kanalizace. 
 

 
 
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 
2710502 BULDOK Čistič dřeva 

PROFI 
1 kg PE láhev 

2710503 3 kg PE kanystr 
2710504 5 kg PE kanystr 


