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 dekoracijo in zaščito lesa in kovin v notranjih prostorih in na prostem na osnovi
akrilnih disperzij – blagovna znamka TESSAROL
-

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:
TESSAROL akrilni kit za les (za odpravo napak in poškodb v lesu kot so razpoke,
vdolbine, raze)
-

zelo hitro sušenje in dobro brušenje
lahko nanašanje
okolju prijazen

TESSAROL akril osnovna barva za les (pokrivna temeljna barva za zaščito različnih
lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži)
-

-

vsebuje aditiv za blokado v vodi topnih snovi (preprečuje
nastanek rumenih madežev pri premazovanju hrasta, kostanja,
in zavira rumenenje na grčah iglavcev …)
hitro sušenje
brez neprijetnega vonja
primeren za otroške igrače (skladen s standardom EN 71-3 in
EN 71-9)

TESSAROL akril osnovna barva UNI (osnovna zaščita na osnovi vodnih veziv za
železne in jeklene površine, pocinkano pločevino, baker, aluminij in trdi PVC)
-

odličen oprijem na različne površine
zaščita železnih in jeklenih površin pred rjavenjem s pomočjo
antikorozijskih pigmentov
hitro sušenje
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TESSAROL akril emajl (univerzalni končni premaz za kakovostno dekoracijo in zaščito
lesenih in kovinskih površin kot so okna, vrata, lesene obloge, ograje, preproste
konstrukcije, preprosto pohištvo)
-

hitro sušenje brez neprijetnega vonja
stabilen sijaj in barvni toni (bel in svetle nianse ne rumenijo)
širok izbor nians – HGMIX
primeren za otroške igrače (skladen s standardom EN 71-3 in
EN 71-9)

TESSAROL akril lak (za kakovostno dekoracijo in zaščito lesenih notranjih površin:
izdelkov iz mehkega lesa, stropnih in stenskih oblog, masivnega lesa, enostavnega
pohištva in drugih lesenih predmetov)
-

okolju prijazen, hitro sušeč premaz, ki ne rumeni
brez neprijetnega vonja
obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
primeren za otroške igrače (skladen s standardom EN 71-3 in
EN 71-9)

TESSAROL akril emajl za radiatorje (za kakovostno dekoracijo in zaščito železnih
radiatorjev, radiatorskih in toplovodnih cevi v notranjih prostorih)
-

ne rumeni, suši hitro in brez neprijetnega vonja
obstojen do 120 °C
obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

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