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BULDOK pro čisté septiky 
 

 Sypký, bakteriálně-enzymatický přípravek pro čisté septiky, žumpy, domovní ČOV, 
sifony, odpady a suché záchody bez zápachu. 
 

Charakteristika: 
� směs přírodních bakteriálních spor, enzymů  
� přítomné složky nastartují biologický rozkladný proces, který nevytváří usazeninu ani 

krusty 
� biodegradační proces úplně eliminuje zápach a hromadění kalů v septicích, žumpách, 

domovních čističkách odpadních vod a jiných odpadních nádržích 
 

Výhody výrobku: 
� odstraňuje nepříjemný zápach 
� eliminuje tvorbu kalů a usazenin (mění tuhý organický odpad na vodu a rozpustné 

složky), rozloží i toaletní papír; zcela zprůchodní domovní odpady 
� šetří peníze za vývoz septiku nebo žumpy 
� při pravidelném používání bakteriální směsi dochází k nepřetržitému čištění systémů 
� bezpečné a jednoduché použití 

 

Technická data: 
   Účinná látka:           bakteriálně enzymatická směs  
                                 Konzistence:  prášek 
   Vydatnost:           1 kg na 12 m3 žumpy či septiku 
      nebo 100 g balení na 8 m3 septiku  
   Hustota:  cca 1,0 g/cm3 
   Hodnota pH:      6,5 – 7,5 
   Aktivační teplota: cca 30 °C 

Doba použitelnosti: v původním nenačatém balení 2 roky od data 
výroby; po otevření: Spotřebujte do 12 měsíců  
od otevření. 

 
    

Teplota skladování: +5 °C  až  +20 °C 
   Barva:   nahnědlá    
    

Pracovní postup:   Sypký přípravek se dávkuje pomocí přiložené odměrky v poměru jedna 
odměrka bakteriální směsi k min. 2 litrům vlažné vody. Směs nechejte 
asi 45 minut aktivovat. V průběhu aktivace roztok alespoň dvakrát 
promíchejte. Připravenou směs okamžitě aplikuje přes sociální zařízení 
v budově nebo přímo do žumpy, septiku nebo domovní čističky 
odpadních vod. 

 Dávkování pro žumpy a septiky: Jednou měsíčně 100 gramové balení 
nebo osm odměrek na 8 m3 objemu žumpy (septiku). První startovací 
dávku je potřeba ztrojnásobit (3 odměrky na 1m3 odpadního roztoku). 
Při používání musí být septik naplněný alespoň do 1/3 objemu. Po 
dávkování se nedoporučuje vyvážet septik po dobu cca tří týdnů. 

 Dávkování pro domovní čističky odpadních vod: Jedenou týdně dvě 
odměrky nebo ¼ 100 g balení pro rodinný domek se 4 – 6 obyvateli. 
První dávku je potřeba zdvojnásobit na čtyři odměrky. 
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BULDOK pro čisté septiky 

 
                                            Dávkování pro sifony, odpady: U špatně odtékajícího odpadu     
                                            dvě odměrky nebo ¼ 100 g balení denně po dobu, než nastane  
                                            viditelné zlepšení. Později preventivně jednu odměrku týdně.  
 

Při používání, domovní odpadní potrubí propláchněte malým 
množstvím vody, aby bakteriální přípravek nezůstával v sifonu. 

 
Dávkování pro suché záchody (latríny): Jednou týdně čtyři 
odměrky. První dávku je potřeba zdvojnásobit na osm odměrek. 

 
Upozornění: Při aktivaci nepoužívejte horkou vodu, kyseliny nebo louhy. 

Neaplikujte přípravek přímo bez aktivace, ani přímo na suchou 
krustu nebo suchý povrch. 

                                    
Skladování:   Na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí zmrznout. 
 
Bezpečnostní pokyny:    Bakteriální směs nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci 

používejte ochranné rukavice a brýle. Zabraňte přístupu dětí.  
 
Ekologie:   Výrobek je ekologicky příznivý. 
 
Bezpečné zneškodnění: V souladu s místně platnými předpisy, zbytky přípravku včetně  
    obalu zneškodněte jako ostatní odpad. 
 
První pomoc: Po požití podejte vypít nejméně půl litru vody a vyvolejte 

zvracení. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody 
nejméně po dobu pěti minut. Při kontaktu s pokožkou omyjte 
kůži vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích (svědění) 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
Balení:      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. V případě neshody technického listu a obalu 
vždy platí údaje na obalu výrobku. 

obj. číslo obsah kusů  
v kartonu 

kusů na 
paletě 

druh 
obalu 

2710343 100 g 50 1792 PE sáček 
2710349 0,5 kg 12 576  

PE dóza 2710342 1 kg 5 300 


