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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA
Trgovsko ime izdelka: BK-Color
Podatki o proizvajalcu: Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja
Aranđelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com
Kontakt za izdelavo TLI: e-mail: laboratorija@bekament.com
2. OPIS IN PODROČJE UPORABE
BK-Color je koncentrirano tekoče sredstvo za niansiranje BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a in BKPol Crystal-a. V ponudbi se nahaja 10 različnih barv (oker, rumena, modra, rdeča,
vijoličasta, terakota, zelena, rjava, marelična, črna).
Spada med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje, ne vsebuje
organskih topil.
3. SESTAVA
Kemijska sestava: Vodna emulzija polimera, voda, dodatki in pigmenti.
Nevarne sestavine: Na podlagi Pravilnika o klasifikaciji, pakiranju, označevanju in
oglaševanju kemikalij in določenega izdelka („Uradni list RS“, številka 59/10), s katerim je
zakonsko uveden DSD/DPD sistem klasifikacije in označevanja, se izdelek ne uvršča med
nevarne izdelke.
4. TEHNIČNE LASTNOSTI
Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1)

1000-1250

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)

1000-4000

Poraba

Odvisno od želenega odtenka

Embalaža, kos

100 ml (30 kosov v škatli)

5. OSTALE LASTNOSTI
Izgled: Obarvana tekočina
Vonj: Specifičen
pH vrednost: 7-8
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6. PRIPRAVA IN NANOS
Pred uporabo je potrebno vsebino dobro pretresti ter jo z mešanjem dodati v zmes, ki se
niansira. Potrebno je intenzivno mešati do popolne homogenizacije in razporeditve barve.
Največja količina BK-Colorja za 25 kg BK-Pol-a znaša 300 ml (3 plastenke), za 15 l BK-Pol
Golda in Crystala pa znaša 500 ml (5 plastenk). Različne barve BK-Colorja se lahko med
seboj mešajo brez omejitev.
Disperzijsko barvo po opravljenjem niansiranju dobro premešati in nanesti po navodilu za
uporabo.
7. ČIŠČENJE ORODJA
Takoj po končani uporabi je potrebno orodje dobro oprati z vodo. Če se pribor ne očisti in
ne opere takoj po uporabi, otrdele ostanke ročno odstraniti. Odstranjevanje se lahko olajša
z večurnim potapljanjem orodja v vodi.
8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
S pravilno uporabo posebni ukrepi niso potrebni. Hraniti izven dosega otrok.
Skladiščiti pri temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposrednim vplivom
sončne svetlobe in zmrzali.
Rok trajanja: 18 mesecev.
9. OSEBNA ZAŠČITA
Zaščita dihal: Ni potrebna v dobro prezračenih prostorih.
Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem stiku s kožo se priporoča preventivna uporaba
zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno zaščitno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.
Zaščita oči: Po potrebi uporabljati zaščitna očala.
10. EKOLOŠKI IN TOKSIKOLOŠKI PODATKI
Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni vplivi
na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izlivanje v kanalizacijo in v vodotoke.
11. RAVNANJE Z ODPADKI
Na podlagi Pravilnika o kategorijah, preverjanju in razvrščanju odpadkov, objavljenem v
„Uradnem listu RS“ št. 56/10 se ravna, kot sledi:
Tekoči izdelek je razvrščen kot odpadek s klasifikacijsko številko 08 01 12. Odpadkov
izdelka ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ne izlivati v kanalizacijo in vodotoke.
Ostanke izdelka zmešati s cementom in tako strjene razvrstiti skladno s klasifikacijsko
številko 17 09 04.
Ostanki embalaže: Ostanki embalaže se razvrščajo skladno s klasifikacijsko številko 15 01
02.
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12. OSTALE INFORMACIJE
Če izvajalec pri uporabi materiala opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomankljivost,
je dolžan prenehati z delom in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem
času obravnaval reklamacijo. Reklamacije, ki se nanašajo na omenjene lastnosti,
posredovane proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala,
, ne morejo biti upoštevane.
13. OPOMBE
Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolo izdelka v lastnih labaratorijih ter občasno
opravlja raziskave v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Podatki iz tehničnega lista
izhajajo iz našega znanja in praktičnih izkušenj, vsem uporabnikom pa naj služi kot
priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če se vremenski in drugi pogoji razlikujejo
od pogojev navedenih v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne
napotke, brez garancije za vgraditev.
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornost za škodo, ki nastane pri
nepravilni uporabi ali zaradi napačne izbire izdelka, niti ne za nekakovostno izvajanje del.
Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih izdelkov.
Vse navedeno nas v ničemer ne zavezuje.
Datum izdelave: 01.02.2013.
Predhodna verzija: Verzija 1-19.12.2011.
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