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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
  
Trgovsko ime izdelka: BK-Color.  
Podatki o proizvajalcu:  
Banja Komerc Bekament D. O. O. 
34304 Banja 
Aranđelovac 
tel. 034-6777-500 
faks 034-6777-505  
e-pošta: komercijala@bekament.com 
Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com  
  
2. OPIS IN PODROČJE UPORABE  
  
BK-Color je koncentrirano tekoče sredstvo za niansiranje BK-Pola, BK-Pol Golda in BKPol 
Crystala, kot tudi različnih dekorativnih materialov: BK-Deco Acryl, BK-Velatura in 
podobno. V ponudbi se nahaja 10 različnih barv (oker, rumena, modra, rdeča, vijoličasta, 
terakota, zelena, rjava, marelična, črna).   
Razvršča se med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje. Ne vsebuje 
organskih topil.   
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava:  vodna emulzija polimera, voda, aditivi in pigmenti.  
Nevarne sestavine: v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
razvrščanja in označevanja, ta izdelek se 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  Odvisna od željenega odtenka  

Embalaža [kos]  100 ml (15 ali 30 kosov v škatli)  

  
 
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: obarvana tekočina.  
Vonj: specifičen.  
pH vrednost (EN ISO 787-9): 7–8  
Delež suhe snovi (EN ISO 3251), [%]: <25% 
  
6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
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Pred uporabo je treba vsebino plastenke dobro pretresti, ter jo nato ob mešanju dodati 
v zmes, ki se niansira. Potrebno je intenzivno mešati do popolne homogenizacije in 
razporeditve barve. Največja količina BK-Colorja za 25 kg pakiranje BK-Pola znaša 300 
ml (3 plastenke), medtem ko za 15 l pakiranje BK-Pol Golda in Crystala znaša 500 ml (5 
plastenk). Ko gre za niansiranje dekorativnih materialov, bo največja količina BK-Colorja 
kot pri BK-Pol Crystalu preračunana na velikost pakiranja. Različite barve BK-Colorja se 
lahko med seboj mešajo brez omejitev.   
Disperzijsko barvo po opravljenjem niansiranju dobro premešati in nanesti po navodilih 
za uporabo.  
  
7. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po končanem delu je potrebno orodje temeljito oprati z vodo. Če se orodje ne očisti 
in ne opere takoj po uporabi, otrdele ostanke je potrebno mehansko odstraniti. 
Odstranjevanje se lahko olajša z večurnim potapljanjem orodja v vodi.  
  
8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Pri pravilni uporabi posebni ukrepi za varno ravnanje niso potrebni. Hraniti izven dosega 
otrok.  
Skladiščiti pri temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno  
svetlobo in zmrzaljo.   
Rok uporabe: 18 mesecev.  
  
9. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: ni potrebna v dobro prezračenih prostorih.  
Zaščita rok in telesa: pri ponavljajočem stiku s kožo priporočamo preventivno uporabo 
zaščitnih rokavic. Uporabljati zaščitno delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.  
Zaščita oči: preventivno uporabljati zaščitna očala.   
  
10. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Na podlagi izkušenj in obstoječih podatkov pri pravilni uporabi niso znani negativni vplivi 
na zdravje. Preprečiti nekontrolirano iztekanja v kanalizacijo in vodotoke.   
  
11. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI  
  
V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi.   
 
12. DRUGI PODATKI 
Če se na eni površini uporablja material iz različnih serij, je potrebno izvesti izenačenje 
(egalizacijo), da bi se izognili neenakomernosti materiala.  
Banja Komerc Bekament DOO ne jamči za popolno ujemanje odtenkov materiala iz 
različnih serij, odstopanja v barvnem odtenku pa ne morejo biti predmet reklamacije. 
Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomankljivost, 
je dolžan ustaviti dela ter o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času 
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obravnaval reklamacijo. Očitki, ki se nanašajo na omenjene lastnosti, posredovane 
proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, ne morejo 
biti predmet reklamacije.   
 
13. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih, kot tudi 
občasno testiranje v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod našega 
znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj, in vsem uporabnikom naj služi kot priporočilo za 
doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih, ki so 
navedeni v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne smernice, brez 
garancije na vgradnjo.   
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi 
nepravilne uporabe ali zaradi napačne izbire izdelka, kot tudi za nekakovostno opravljena 
dela. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih 
izdelkov.   
Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.  
Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se začenši z navedenim datumom 
izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 01.02.2013. 
Prejšnja različica: različica 1.4.- 16.06.2015. 
Spremenjena poglavja: 5, 12. 
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