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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
  
Trgovsko ime izdelka: BK-Protecta  
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-Protecta je tekoče biocidno sredstvo – prajmer, na vodni osnovi, namenjeno obdelavi 
lesa. Vsebuje aktivne snovi, ki so učinkovite pri zaščiti pred plesnimi, ki uničujejo les, 
plesnimi, ki vplivajo spremembo barve lesa in pred insekti, ki napadajo les. BK-Protecta 
prajmer izjemno enostavno prodira skozi pore lesa in na ta način ščiti tudi globinske sloje. 
Izdelek uravnava vsebnost vlage v lesu in omogoča dobro oprijemljivost naslednjih 
premazov. Premaz se lahko uporablja za nanašanje na zunanje lesene površine, ki niso v 
neposrednem stiku z zemljo ali vodom. Primeren za uporabo na fasadnih lesenih površinah, 
stavbnem pohištvu (notranji in zunanji deli), lesenih garažah, žaluzijah, ograjah na terasi. 
Po sušenju je brez vonja.  
  
3. SESTAVA  
  
Kemijska sestava: Modificirana alkidna emulzija, voda.  
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, komponenti sistema 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, 
propikonazol in permetrin predstavljata nevarni sestavini in ta izdelek sodi med nevarne 
izdelke z oznako: Pozor.  
  
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  

  
Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1)  1000  

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)  1.67  

Okvirna poraba, g/m2  120 - 150 ml/m2  

Pakiranje, l  0,65  
   
5. OSTALE ZNAČILNOSTI  
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Izgled: Belo - rumena tekočina Vonj: 
Specifičen za polimerno vezivo    pH 
vrednost (EN ISO 787-9): 8-9  
Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: 5.5-6.5 
VOC* vsebnost,  g/l: < 41 g/l (maksimalna dovoljena vrednost A (f) 130 g/l) *VOC: 
Volatile Organic Compound - Hlapne organske spojine;  
 
6. PODLAGA 
 
Površina lesa, na katero se nanaša premaz mora biti čista in suha. Vse predhodne premaze 
je treba pred nanašanjem popolnoma odstraniti. Če obstaja potreba, pred nanašanjem 
izbrusiti posivele in poškodovane dele lesa, dokler ne pridete do čiste in zdrave površine 
lesa. Pri nanašanju les ne sme biti zmrznjen.  
Če so prisotne smola lesa in maščobe, jih je treba odstraniti z BK-Nitro razredčilom.  Vlaga 
pri iglavcih ne sme presegati 15 %, pri listavcih pa 12 %.  
  
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Premaza pred uporabo ni treba redčiti, treba ga je samo dobro premešati. Nanašate s 
sintetičnim čopičem vzdolž strukture lesa, s špricanjem ali s potapljanjem lesa v tekočino.  
Nanašate v 2-3 slojih, z razmikom od 4 do 6 h sušenja pod normalnimi pogoji (23 oC in 50- 
60 % r.v.v.). Nizke temperature, povečana vlaga in določene sestavine lesa lahko vplivajo 
na podaljšanje časa sušenja.  
  
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. Odstranjevanje lahko olajšate z 
večkratnim potapljanjem orodja v vodu ali s pranjem z BK-Nitro razredčilom.  
  
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi. Hraniti zunaj dosega otrok. 
Temperatura uporabe: Od +50C do +300C. Ne delajte pod neposrednim soncem, dežjem, 
močnim vetrom in pri relativni vlažnosti zraka, večji od 80 %.  
Skladiščiti na temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončevo 
svetlobo in zmrzovanjem. NE SME ZMRZNITI.  
 Rok uporabe: 18 mesecev.  
   
10. OSEBNA ZAŠČITA  
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Zaščita za dihala: Uporabljati čvrsto oprijemljive respiratorje za prečiščevanje zraka ali pa 

z dotokom čistega zraka, ki so v skladu z odobrenimi standardi. Priporočilo: Maska za cel 
obraz s filtrom vrste ABEK.   

Zaščita za roke: Uporabljati kemijsko odporne, neprebojne rokavice, ki so v skladu z 
odobrenimi standardi. Priporočilo: (< 1 ura) butil guma – IIR, nitril guma – NBR, polivinil 
klorid – PVC.   

Zaščita za oči: Nositi zaštitna očala, ki so v skladu z odobrenimi standardi, s ciljem 
izogibanja izpostavljenosti brizganju tekočine, meglicam, plinom ali prahu. Priporočilo:  
zaštitna očala z bočnimi štitniki. Zaščita 

za kožo: Nositi zaščitno obleko.  
    
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
  
Preprečiti širjenje razlitega materiala, odtekanje in stik z zemljiščem, vodenimi tokovi, odvodi 
in s kanalizacijo. Če pride do izlivanja v vodotoke ali kanalizacijo, takoj obvestiti pristojne 
organe.                
       
12. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
  
13. OSTALE INFORMACIJE  
  
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 redna 
preverjanja 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.  

 
Datum izdelave: 01.02.2017 
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Prejšnja različica: 1.1 - 1. 2. 2017 

Spremenjena poglavja: 5, 7. 
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