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BULDOK Pro rozpad tuků v odpadech 
 

 Přírodní bakteriální výrobek pro rozložení tuků v odpadním potrubí a tukových 
lapolech. 
 

Charakteristika: 
� směs přírodních bakteriálních spor  
� rozkládá tuky v potrubí a v sběrných jímkách/lapolech, udržuje jejich stálou funkčnost 
� zamezuje tvorbě tukových usazenin 
� odstraňuje zápach v sběrných jímkách  

 

Výhody výrobku: 
� udržuje plnou funkčnost odpadního systému, zamezuje jeho ucpání 
� snižuje náklady na odvoz a zneškodnění odpadního tuku 
� při pravidelném používání bakteriální směsi dochází k nepřetržitému čištění systémů 
� bez chemické zátěže k životnímu prostředí 

 

Technická data: 
   Účinná látka:           bakteriálně enzymatická směs  
                                 Konzistence:  prášek 
   Vydatnost:           1 kg / 1 m3 lapolu po dobu dvou týdnů 
                                                                  nebo 100 g balení týdně na 1m3 lapolu 

Skladování:           na suchém místě při +5 °C až +30 °C 
Doba použitelnosti: V původním nenačatém balení 2 roky od data 
výroby; po otevření: Spotřebujte do 12 měsíců od otevření. 

 
    

 
        

Pracovní postup:   Bakteriální směs je nutné před použitím asi 45 minut aktivovat (jedna 
přiložená odměrka na min. jeden litr vlažné vody). V průběhu aktivace 
roztok alespoň dvakrát promíchejte. Připravený roztok nalijte do sifonu 
nebo přes odpadní potrubí do lapolu. 

 Dávkování pro 1 m3 odpadu v tukovém lapolu: První (startovací) dávka 
je osm odměrek nebo dvě 100 g balení. Následně po cca třech dnech 
aplikujte dvakrát týdně 4 odměrky nebo jedeno 100 g balení až do 
rozpuštění veškerého tuku. Jako udržovací dávku používejte jednou 
týdně čtyři odměrky. Pro optimální účinnost by měl být lapol naplněný 
alespoň z 1/3 objemu a neměl by se vyvážet po dobu asi tří týdnů.  

 Dávkování pro sifony, odpady: U špatně odtékajícího odpadu vlivem 
tukových usazenin dvě odměrky denně po dobu, než nastane viditelné 
zlepšení. Později preventivně dvě odměrky týdně.  

 
Upozornění:             Pro aktivaci nepoužívejte horkou vodu. Neaplikujte přípravek přímo 
                                 bez aktivace. Nepoužívejte společně kyselinami nebo louhy.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 Technický list výrobku 
Vyhotoveno: 30. 03. 2015  
Aktualizováno: 14. 4. 2016 

TL č. 0429 
_________________________________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 
METRUM s.r.o.  Tel.:  Fax.: 
gen. Štefánika 1638 581 728 228 581 728 238 
750 02 Přerov www.metrum.cz  info@metrum.cz 
  

Str: 2/2 
 

 

BULDOK Pro rozpad tuků v odpadech 
 
  
Bezpečnostní pokyny:    Bakteriální směs neskladujte společně s potravinami. Při práci 

používejte pracovní rukavice. Chraňte před dětmi.  
 
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 

2710603 100 g 50 1792 PE sáček 

2710604 0,5 kg 12 576  
PE dóza 2710605 1 kg 5 300 


