1. 5. 2018

ZADEVA: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV BARV HELIOS
Kot izvršni direktor za HSE (zdravje, varnost in okolje) v imenu podjetja Helios, Tovarna
barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., izjavljam, da spodaj našteti proizvodi
izpolnjujejo naslednje zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012):
Za transparentno dekoracijo in zaščito lesa v notranjih prostorih in na prostem na osnovi
akrilnih disperzij – blagovna znamka BORI
-

Notranje barve in laki, ki ne vsebujejo hlapnih organskih spojin z vreliščem največ
250 °C v vrednosti več kot:
180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je
manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami.
(7.2 – Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko … - 7.2.2.2.b)

-

Ne vsebujejo svinca, za katerega velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe
(ES) št. 1272/200818:
R23 (Strupeno pri vdihavanju) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju), R25 (strupeno pri
zaužitju) ali H301 (Strupeno pri zaužitju), in njegove spojine ne smejo biti dodani
plastiki in premazom uporabljenih pri oknih.
(7.2 – Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko … - 7.2.2.3)

-

Iz oken se pri običajnih pogojih uporabe ne sproščajo ali lužijo zdravju škodljive
snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R23 (Strupeno pri vdihavanju) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju), - R24 (Strupeno v
stiku s kožo) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo), - R25 (Strupeno pri zaužitju) ali H301
(Strupeno pri zaužitju) …
(7.2 – Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko … - 7.2.2.8)
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Proizvodi so sledeči:
BORI impregnacija W (impregnacija v sistemu s BORI lazuro ali TESSAROL akril
emajlom)
-

zaščita lesa pred modrenjem, plesnijo, leseno gobo in insekti na
vodni osnovi
dobra penetracija
brezbarvna

BORI lazura (prosojni premaz, ki ohranja naravni izgled lesa; za dekoracijo in zaščito
lesa: stavbnega pohištva, opaža, pergol, vrtnih garnitur, brunaric, vrtnih hiš …)
-

prosojen in okolju prijazen premaz, ki ohranja naravni izgled lesa
odlična zaščita pred soncem in drugimi vremenskimi vplivi
širok izbor nians – HGMIX

mag. Matija Podobnik
izvršni direktor za HSE (zdravje, varnost in okolje)
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