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IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA 
 
Trgovsko ime izdelka: BK-Sani 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-Sani Cid je koncentrirano tekoče biocidno sredstvo za zaščito zidnih površin, 
obdelanih s fasadnimi materiali, disperzijskimi barvami, kamnom, opeko, betonom pred 
škodljivim  
delovanjem mikroorganizmov. Služi za učinkovito odstranjevanje širokega spektra zidnih 
alg in plesni. Lahko se uporablja za dezinfekcijo notranjih in zunanjih površin.   
  
3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Benzil (C12-C16) alkil dimetil, kloride, kvaternarne amonijeve spojine, 
2-oktil-2H-izotiazol-3-on.  
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)  1000-1010  

Poraba, ml/m2  50-100  

Pakiranje, ml  500 ml  

  
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: Brezbarvna do bledorumena tekočina  
Vonj: Blag  
pH vrednost (EN ISO 787-9): 4-4,5  
 
6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Delovna raztopina se pripravlja tako, da se steklenička z biocidnim izdelkom najprej 
dobro pretrese, potem pa se BK-Sani Cid razredči z vodo v razmerju 1:5 (en del BK-Sani 
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Cid-a na 5 delov vode). Površine se premazujejo, vse dokler premaz ne začne peniti. Suha 
premazana površina za človeka ni škodljiva. Za sušenje površine je v odvisnosti od 
pogojev potrebno 2-4 ure. Po 24 urah premazano fasadno površino izperete s curkom 
vode. Notranje površine operete z mokro krpo. Po potrebi izdelek lahko nanašate večkrat 
s ponovljenim postopkom. Nanašate ga s čopičem, valjčkom ali z gobico do popolne 
vlažnosti površine in penjenja sredstva.   
Opomba: Izdelek ni namenjen za dodajanje v druge premaze.  
  
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 nep osredno sončevo 
svetlobo in zmrzovanjem.  Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
8. 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. Preprečiti kontakt s kožo. Zaščita oči: Preventivno uporabljati 
zaščitna očala.   
  
9. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po 
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo.  
  
10. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Izdelek vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. 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 ozčneavanju nevarnih 

snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden 
CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja:   
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Pozor  
  
Draženje kože, kategorija 2: H315  
Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317  
Draženje očesa, kategorija 2: H319  
Zelo strupeno za vodne organizme (akutno), kategorija 1: H400   
Zelo strupeno za vodne organizme (kronično), kategorija 2: H411  
  
H-oznake:  
H315: Povzroča draženje kože.  
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H319: Povzroča hudo draženje oči.  
H 410: Zelo Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
P-oznake:  
P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno odelo/zaščito za oči/zaščito za lice.  
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
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: benzil (C12-C16) alkil dimetil, kloride, kvaternarne amonijeve spojine in 
2-oktil2H-izotiazol-3-on.  
 
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.   
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Datum izdelave: 08.08.2016.  
Prejšnja različica: Izdaja 1, različica 5-18.06.2015.  
Spremenjena poglavja: 2,12 in 14.  
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