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 1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA 
 
Trgovsko ime izdelka: BK-Poli Cid    
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-Poli Cid je tečno biocidno sredstvo, ki služi kot dodatek notranjim disperzijskim 
barvam in ima za cilj, da ščiti film nanesene barve od dejstva mikroorganizmov in 
nastanka plesni, zaradi ohranitve želenih značilnosti premaza. S kombinacijo treh različnih 
aktivnih snovi je mehanizem delovanja trojen.  
  
3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Cink pirition, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on in 3-jod-2-propinil-
butilkarbamat. Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, 
pаkiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden 
CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, aktivne snovi predstavljajo nevarne 
sestavine in izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Pozor.  
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
  
Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1)  1045-1055  

Poraba, ml/kg notranje barve   ~50-70  

Pakiranje, ml  500  

  
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: Bledorumena tekočina 
Vonj: Blag  
pH vrednost (EN ISO 787-9): 7-8  
  
6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Stekleničko pred uporabo dobro pretresite in BK-Poli Cid dobro umešajte v disperzijsko 
barvo.     Za nadaljnjo uporabo barve spoštujte ustrezna navodila za disperzijsko barvo. 
Suho premazana površina za človeka ni škodljiva. Za sušenje površine je v odvisnosti od 
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pogojev potrebno 4-6 h. Izdelek se lahko uporabi pri novem nanašanju barve. Nanaša se 
s pomočjo pleskarskega valjčka in/ali čopiča.  
Če gre za ponovno barvanje že okuženih površin, morate najprej opraviti tretma površin 
s pomočjo BK-Sani Cid-a, v skladu z navodili iz tehničnega lista.   
Opomba: Končno redčenje disperzijske barve je treba zmanjšati za količino BK-Poli Cid-
a, ki je dodan v barvo.   
  
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju. Hraniti zunaj 
dosega otrok.  
Skladiščiti na temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončevo 
svetlobo in zmrzovanjem.   
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
8. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po 
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo.  
  
9. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.  
Zaščita rok in telesa: Uporabljati zaščitne rokavice. Po vsaki prekinitvi dela operite roka z 
vodo. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo. Uporabljati delovno obleko z dolgimi 
rokavi in hlačnicami.   
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.   
  
10. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v vodotoke. Pred izpuščanjem v bližnje vodotoke je 
treba opraviti predhodni tretma.   
  
11. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
  
12. INFORMACIJE O PREDPISI  
  
V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkiranju in oznčaevanju nevarnih 
snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in 
označevanja:  
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Pozor   
Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317  
Strupeno za vodne organizme, kategorija Kronično 3: H412  
  
H-oznake:  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
  
P-oznake:  
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno odelo/zaščito za oči/zaščito za lice.  
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.   
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo.  
P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/ nacionalnimi 
predpisi. Vsebuje: 3-jodo-2-propinil butilkarbamat, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, smešu: 5-
hloro-2-metil2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)  
 
13. DRUGI PODATKI 
 
Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, 
je dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z 
obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali 
kompletne količine materiala in so povezane z navedenimi značilnostmi, ne morejo biti 
predmet reklamacije.   
 
14. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redno 
preizkušanje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih 
praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših 
rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba 
naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.   
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno 
delo. Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih 
izdelkov.  Zapisano nas v ničemer ne obvezuje. Ta dokument nadomešča vse predhodne 
verzije, ki začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 09.09.2016.  
Prejšnja različica: Izdaja 1 različica  5-18.06.2015.  
Spremenjena poglavja: 3,12 in 14.  
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