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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
 
Trgovsko ime izdelka: z BK-Classic  
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  
  
z BK-Classic je oljno razredčilo namenjeno razredčevanju barv in lakov na alkidni (oljni) 
osnovi kot tudi za pranje orodja/pribora.   
 
 3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Aromatični in alifatski ogljikovodiki  
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, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.  
  
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  
  
Gostota(SRPS EN ISO 2811-1)              0,755-0,79 g/cm3  

Pakiranje ,l                                                                 0,5; 0,9  

  
5. OSTALE ZNAČILNOSTI  
  
 Oblika  Tekočina  
Barva  Transparentna  
Vonj  Vonj nafte  
  
6. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Rok uporabe neomejen, če se skladišči zunaj dosega sončne svetlobe v originalni 
embalaži.  
  
7. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov  
Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in delovne obleke 
Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal  
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8. INFORMACIJE O PREDPISIH  
  
V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkiranju in ozčneava nju nevarnih 
snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in 
označevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.  
  

  
                           Nevarnost  
                                              
Vnetljive tekočine, kategorija 3 H226  
Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304  
Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3 H336  
Specifična strupenost za ciljani organ-VI, kategorija 2 H372  
Stavki o nevarnostih  
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi   
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H372: Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti   
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki   
Obvestila o previdnostnih ukrepih  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 
Kajenje prepovedano  
P243 Preprečiti statično naelektrenje  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz  
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika P331 
Ne izzvati bruhanja  
P370+P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti suhi kemijski prah, ogljikov dioksid, pesek ali 
zemljo.  
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.  
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.  
EUH066-Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože 
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)  
  
9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
  
Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v 
vodotoke in kanalizacijo.  
  
10. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
  
11. OPOMBA 
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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.  
Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začenši z navedenim datumom 
izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 20.02.2017.  
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