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O podjetju
Nedaleč od Aranđelovca, na obronkih planine Venčac, je Banja Komerc Bekament d.o.o., - tovarna za proizvodnjo materialov za zaključna dela v 
gradbeništvu. Ustanovljena je bila leta 1992 in že več kot 25 let uspešno predeluje in proizvaja materiale iz slavnega »venčaškega marmorja«.

Naš program sestavljajo: zaključni premazi za notranje in zunanje zidne površine, gradbena lepila, mase za glajenje in oblikovanje, apneno- 
cementni strojni ometi, dekorativni mineralni tankoslojni ometi (praškasti materiali), dekorativni tankoslojni ometi v pastoznem stanju, 
emulzije in osnovni premazi, materiali za tla, najbolj fina kalcij karbonatna polnila in drugi materiali v gradbeništvu. Vsi izdelki so bili testirani 
po veljavnih predpisih, ki so potrdili njihovo kakovost.

Vsi svoje izdelke tržimo pod blagovno znamko BEKAMENT.

Na začetku devetdesetih let je bilo pod imenom »Banja-Komerc« ustanovljeno majhno družinsko podjetje za predelavo mletih materialov iz 
slavnega venčaškega kamna. Nihče si ni mogel predstavljati, da bo dvajset let pozneje, z veliko entuziazma, dela, ljubezni in poguma, prerastlo 
v veliko podjetje, kakršno je danes. Tega, ne tako davnega leta 1992, se je proizvodnja v podjetju začela z dvema proizvodoma, ponudba pa je 
danes razširjena na več kot 70 proizvodov.

Danes podjetju Banja Komerc, ki se od nedavnega imenuje Banja Komerc Bekament d.o.o., pripada tudi sestrska družba Gea d. o. o. z dvema 
kamnolomoma in pogonom za predelavo kalcijevega karbonata. Poleg tega ima Bekament še dva kamnoloma za proizvodnjo kalcijevega 
karbonata, tako da lahko danes podjetje zaokroži proces od proizvodnje osnovnih surovin do končnega proizvoda.

Politika kakovosti
Pri prizadevanjih za pridobitev novih kupcev in ohranitev obstoječe poslovne politike Banja Komerc Bekament d.o.o. temelji na izboljšanju in 
nenehnem izpopolnjevanju kakovosti poslovanja ter varstva okolja v katerem živimo in delamo mi in naši naročniki. Zato smo se odločili za 
uvedbo načel in pravil po ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti (QMS) in ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem (EMS) ter OHSAS 18001- Sistem 
za upravljanje z zdravjem in varnostjo. 

Banja Komerc Bekament d. o. o. nadgrajuje svoj poslovni uspeh in razvoj ter na ta način naredi zadovoljne in motivirane uporabnike ter vse 
zaposlene, in sicer z izpolnjevanjem svojih strateških ciljev, ki so:

najvišja kakovost proizvodov,
nenehna krepitev zadovoljstva uporabnikov z izpolnjevanjem njihovih zahtev in pričakovanj, 
nenehni nadzor proizvodnje in upravljanje procesov, s katerim se zagotavlja popolna izpolnitev zahtev uporabnikov z vsemi 
ustreznimi predpisi, z odpravljanjem varnostnih tveganj,  
neprekinjenim vlaganjem v razvoj in izboljšave ter tehnično opremljenost,
upravljanje vseh opredeljenih vidikov okolja,  
zavezanost k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,  
spoštovanje ustreznih predpisov in drugih sprejetih zahtev, ki se nanašajo na zaščito okolja, strokovno usposabljanje zaposlenih in 
povečevanje njihove ustvarjalnosti in pobude,
nenehno povečevanje učinkovitosti in uspešnosti vseh delovnih procesov ter povečanje donosnosti celotnega poslovanja,
zmanjšanje stroškov poslovanja s prizadevanjem vseh zaposlenih, da svoje obveznosti opravijo dobro in pravočasno; prvič in vsakič, 
ustvarjanje, ohranjanje in izboljševanje korektnih partnerskih odnosov z dobavitelji in uporabniki.



1

1

1

1

1

2

4

5

6

6

6 7

7

7

7

7

7

7

7

9

9
12

13

13

13

1210

10

11

14

14

14



1

1

1

2

3

5

5

5

6

77

8

8

8

8
8

9

9

10

12 13

12
10

10

10

11

11

11

11

1111

1111

14

(7-9 str.)
(10-11 str.)
(12-13 str.)
(14-17 str.)
(18-20 str.)
(21-24 str.)
(25-28 str.)
(29-31 str.)
(32-34 str.)
(35-36 str.)
(37-38 str.)
(39-41 str.)
(42-44 str.)
(45-49 str.)

1 • OSNOVNI PREMAZI ............................................................................
2 • NOTRANJE ZIDNE BARVE .............................................................
3 • NOTRANJI OMETI ...........................................................................
4 • DEKORATIVNI MATERIALI ............................................................
5 • FASADNE BARVE ...........................................................................
6 • FASADNI OMETI .............................................................................
7 • GRADBENA LEPILA ........................................................................
8 • SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE ............................................
9 • IZRAVNALNE MASE .......................................................................
10 • STROJNI OMETI ............................................................................
11 • HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZI .....................................................
12 • SILIKONI / MASE ZA TESNJENJE ...............................................
13 • PUR-PENE ....................................................................................
14 • TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMI .......................................................



6 BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

VSEBINA

BK-Podloga  ........................................................................07
BK-Acryl  .............................................................................07
BK-Beton Kontakt  ..............................................................07
BK-Grund Universal  ..........................................................07
BK-MicroGrund Universal .................................................08
BK-Grund Silicat .................................................................08
BK-Nivelator .......................................................................09
BK-Penetrat........................................................................09
BK-Bond ..............................................................................09

BK-Deco Acryl  ....................................................................14
BK-Stucco  ..........................................................................14
BK-Nova Era  ......................................................................14
BK-Nova Era Exclusive  .....................................................15
BK-Sunset  ..........................................................................15
BK-Iskra  .............................................................................16
BK-Natura ...........................................................................16
BK-Perla ..............................................................................16
BK-Travertino .....................................................................17

BK-StirolFix Base  ..............................................................25
BK-StirolFix WDVS  ............................................................25
BK-StirolFix 1  .....................................................................25
BK-StirolFix Special  ...........................................................26
BK-StirolFix White  .............................................................26
BK-PlasterFix .....................................................................26
BK-Fil ...................................................................................27
BK-ParketFix  .....................................................................27
BK-ParketFix Prime  ..........................................................27
BK-ParketFix PU ................................................................28

BK-Pol  ................................................................................10
BK-Pol Fresh  .....................................................................10
BK-Pol Gold  ........................................................................10
BK-Pol crystal  ...................................................................10
BK-Sani cID  ........................................................................11
BK-Poli cID  .........................................................................11
BK-color  .............................................................................11

SiproFix BK 90  ....................................................................29
SiproFix BK 110  ..................................................................29
SiproFix BK 155  ..................................................................29
SiproFix BK 160  ..................................................................30
BK-Fugomal  .......................................................................31

BK-IN Plast  ........................................................................12
BK-Briv Universal  ..............................................................12
BK-Dekor  ............................................................................13
BK-IN Kul  ............................................................................13
BK-IN Kul Briliant  ..............................................................13

BK-Fas Acryl  ......................................................................18
BK-MicroFas Acryl  ............................................................18
BK-Fas Silicat  ....................................................................18
BK-MicroFas Silicat  ...........................................................19
BK-Fas Silicon ....................................................................19
BK-MicroFas Silicon  ..........................................................19
BK-Bet  ................................................................................20
BK-Fas color  ......................................................................20

BK-Plast  .............................................................................21
BK-S Plast  ..........................................................................21
BK-Sil  ..................................................................................22
BK-Sil Si&Si  ........................................................................22
BK-Kul  ................................................................................23
BK-Briv Special  ..................................................................23
BK-Terofa  ...........................................................................24
BK-Banjalit  .........................................................................24

OSNOVNI PREMAZI GRADBENA LEPILA

NOTRANJE ZIDNE BARVE SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE

DEKORATIVNI MATERIALI

BK-GletEx Universal ...........................................................32
BK-GletEx ............................................................................32
BK-GletEx Premium  ..........................................................32
BK-GletEx S .........................................................................33
BK-GletEx Acryl  .................................................................34
BK-GletEx S Acryl ...............................................................34
BK-Liv  .................................................................................34

BK-Silicon Sanitar ..............................................................39
BK-Silicon NEUTRAL Profi .................................................39
BK-Silicon Universal ...........................................................39
BK-SuperFlex PU ................................................................40
BK-InstantFix .....................................................................40
BK-UltraX ............................................................................40
BK-DecoFix .........................................................................41
BK-AcrylKit..........................................................................41

BK-Pur Universal ................................................................42
BK-Pur Universal Gun ........................................................42
BK-Pur Premium ................................................................43
BK-Pur Premium Gun ........................................................43
BK-PU cleaner ....................................................................43
BK-Pur EPS Kleber H / BK-Pur EPS Kleber ....................44

IZRAVNALNE MASE

SILIKONI / MASE ZA TESNJENJE

PUR-PENE

NOTRANJI OMETI

BK-Mal 120  ........................................................................35
BK-Mal 220  ........................................................................35
BK-Mal 320  ........................................................................35
BK-Mal 420  ........................................................................36

STROJNI OMETI

FASADNE BARVE

BK-HidroStop 1  .................................................................37
BK-HidroStop 2  .................................................................37
BK-HidroStop Extra  ..........................................................37
BK-Fleks  .............................................................................38
BK-HidroStop 5/5  .............................................................38

HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZI

FASADNI OMETI

BEKATHERM Prestige  .......................................................46
BEKATHERM Standard  .....................................................47
BEKATHERM Plus  .............................................................48

TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMI

MIX SYSTEM



7BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

OSNOVNI PREMAZI www.bekament.hr

OSNOVNI PREMAZ ZA ZIDNE POVRŠINE

OSNOVNI PREMAZ ZA AKRILNE OMETE IN BARVE

UNIVERZALNI OSNOVNI PREMAZ ZA VSE VRSTE OMETOV IN BARV

Uporaba: Koncentrirana emulzija za boljši oprijem izenačuje podlago pri vpijanju vode ter utrjevanju 
mineralnih in drugih podlag pred nanosom notranjih barv ter tudi za premazovanje zelo vpojne podlage.
Priprava in nanašanje: Če se uporablja kot osnovni premaz, je potrebno BK-Podlogo pred nanosom 
disperzijskih barv in pripravo površine za glajenje razredčiti z vodo v razmerju 1:9, medtem ko je razmerje 
pri polaganju keramike na stare, slabe in neenakomerno vpojne podlage BK-Podloga : voda = 1 : 4. 
Razredčeno BK-Podlogo nanašamo z dolgodlakim valjčkom ali brizganjem v enem sloju (v primeru zelo 
suhih vpojnih podlag je možno temeljno premazovanje dvakrat v razmiku 2-3 ure). Čas sušenja pred 
nanosom barve je najmanj 12 ur.
Poraba: Približno 30-50 m² (1 l BK-Podloge), odvisno od vpojnosti in namena.
Rok uporabe: Do 18 mesecev v originalno pakirani embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5 °c do +25 °c, 
zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1, 3 in 5 l.

Uporaba: Akrilni osnovni premaz je namenjen za izenačevanje, nevtralizacijo, utrjevanju in 
vodoodbojnosti podlage pred nanosom akrilnih fasadnih barv in ometov. Možnost niansiranja v 
odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Acryl, mora biti čvrsta, čista, suha in brez 
ostankov olja. BK-Acryl osnovni premaz pred uporabo zmešamo in razredčimo s 15-20 % vode. 
Akrilni osnovni premaz je potrebno nanašati z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem v enem sloju. Čas 
sušenja pred nanosom zaključnega sloja je najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,2-0,25 kg/m², odvisno od vpojnosti ali hrapavosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, v originalno pakirani embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg

Uporaba: Univerzalni osnovni premaz je namenjena za izenačevanje, nevtralizacijo, utrjevanje in 
vodoodbojnost podlage pred nanosom vseh vrst fasadnih barv in ometov, razen silikatnih barv ali 
silikatnih ometov. Možnost niansiranja v odtenku fasadne barve ali zaključnega dekorativnega ometa.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero se nanaša BK-Grund Universal mora biti čvrsta, čista, suha 
in brez ostankov olja. BK-Grund Universal pred uporabo zmešamo in razredčimo s 15-20 % vode. 
Osnovni premaz nanašamo z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem. Če so zidne površine zelo suhe ali 
zelo vpojne, osnovni premaz dvakrat ponovimo v presledkih od 2 do 3 ure. Čas sušenja pred nanosom 
zaključnega sloja znaša najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,2-0,25 kg/m², odvisno od vpojnosti ali hrapavosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg.

BK-Podloga

BK-Acryl

BK-Grund Universal

BK-Beton Kontakt
OSNOVNI PREMAZ ZA GLADKE POVRŠINE

Uporaba: Osnovni premaz za gladke površine je namenjen povečanju in izenačevanju oprijema pri 
slabo vpojnih površinah, gladkih podlagah visoke gostote pred ometavanjem s cementno-apnenim 
in mavčno- apnenim ometom. BK-Beton Kontakt se posebej priporoča za gladke betonske in tudi 
tovarniško zaključene betonske površine, uporabljamo ga tudi za lepljenje ploščice na ploščico.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Beton Kontakt, mora biti čvrsta, suha in 
očiščena prahu. Izdelek je potrebno pred uporabo dobro premešati do popolne homogenosti. Osnovni 
premaz nanašamo nerazredčen s čopičem ali z dolgodlakim valjčkom v enem sloju. Obstaja možnost 
strojnega nanašanja z ustreznim strojem. Čas sušenja pred nanosom ometa je najmanj 4 ure.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,5 kg/m².
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 20 kg.
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BK-Grund Silicat
OSNOVNI PREMAZ ZA SILIKATNE OMETE IN BARVE

Uporaba: BK Grund Silicat je namenjen premazovanju apnenih, cementno-apnenih in cementnih 
površin zaradi zagotavljanja kakovostnejšega oprijema silikatnih dekorativnih barv in ometov. 
Možnost niansiranja v odtenku fasade. Uporablja se lahko za notranje ali zunanje površine.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Grund Silicat, mora biti čvrsta, čista, suha 
in brez ostankov olja. Osnovni premaz pred uporabo razredčimo s približno 15 % vode in dobro 
premešamo. Silikatni osnovni premaz nanesemo z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem v enem sloju. 
Čas sušenja do nanosa zaključnega sloja traja najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +15°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,2-0,25 kg/m², odvisno od vpojnosti ali hrapavosti podlage.
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg.

UNIVERZALNI OSNOVNI PREMAZ Z MIKROVLAKNI

Uporaba: Univerzalni osnovni premaz z mikrovlakni je namenjen izenačevanju, nevtralizaciji, 
utrjevanju in vodoodbojnosti podlag pred nanosom vseh vrst fasadnih barv in ometov, razen 
silikatnih barv ali ometov. Priporoča se za zapolnitev drobnih razpok in utrjevanje struktur. Uporablja 
se skupaj z BK-MicroFas Acrylom in BK-MicroFas Siliconom.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-MicroGrund Universal, mora biti čvrsta, 
čista, suha in brez ostankov olja. Osnovni premaz pred uporabo zmešamo in razredčimo z 10-15 % 
vode. Nanašamo ga z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem v dveh slojih, z navzkrižnim postopkom. Čas 
sušenja med nanosi znaša minimalno 4 ure. Potrebno je delati enakomerno s »polnim« valjčkom, 
s čimer se izognemo nabiranju polnila na enem mestu. Čas sušenja pred zaključnim slojem traja 
najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,2-0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg.

BK-MicroGrund Universal
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OSNOVNI PREMAZI www.bekament.hr

BK-Nivelator

BK-Penetrat

BK-Bond

OSNOVNI PREMAZ ZA NEENAKOMERNO VPOJNE POVRŠINE

GLOBINSKI OSNOVNI PREMAZ ZA MINERALNE PODLAGE

VISOKO OPRIJEMEN OSNOVNI PREMAZ ZA SLABO VPOJNE POVRŠINE

Uporaba: BK-Nivelator je namenjen izenačevanju in nevtralizaciji neenakomerno vpojnih zidnih 
površin, kot so plinobeton, opeka, porozni kamen itd. Uporablja se kot osnovni premaz pri ometavanju 
s cementno-apnenim in mavčno-apnenim strojnim ometom, za preprečitev neenakomernega 
sušenja in pokanja ometa ter tudi pred glajenjem z izravnalnimi masami na osnovi mavca ali apna.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Nivelator, mora biti čvrsta, suha in očiščena 
prahu. BK-Nivelator razredčimo z vodo v razmerju 1:6 do 1:10, odvisno od vpojnosti podlage. Pri 
vpojnih podlagah je razmerje redčenja manjše. Osnovni premaz nanašamo z valjčkom, s čopičem ali 
z ustrezno brizgalko. Če so površine visokovpojne, lahko opravimo dvojni nanos po načelu »mokro 
na mokro«.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: 30-60 g/m², odvisno od vpojnosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 10 in 20 kg.

Uporaba: Globinski, parapropusten osnovni premaz je namenjen impregniranju, izravnavanju in 
učvrstitvi vseh vrst mineralnih zunanjih in notranjih površin. Še zlasti se uporablja pri vpojno šibkih 
površinah pred nanosom zaključnega fasadnega sloja, kar še dodatno izboljša njegovo oprijemljivost. 
Zaradi svojih nanodelcev ima zmogljivost večje penetracije in je zato zelo primeren za obnovo in 
sanacijo kulturnih spomenikov in zgodovinskih starih stavb, ko je potrebno še dodatno povezati in 
okrepiti obrabljene in poškodovane površinske omete.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Penetrat, mora biti čista, suha, brez 
ostankov olja, starih premazov, še zlasti je potrebno odstraniti slabo povezane delce, če je to možno. 
Pred uporabo BK-Penetrat razredčiti z vodo v razmerju 1:4 dobro premešamo. Za dobro penetracijo 
je potrebno upoštevati navodila za redčenje. Nanašanje izvajamo s čopičem z dolgimi ščetinami, 
dolgodlakim valjčkom ali z brizganjem. Pri zelo starih, vpojnih površinah je potrebno osnovni premaz 
nanesti dvakrat po načelu »mokro na mokro«. Čas sušenja je najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: 50-80 ml/m², odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok trajanja: Do 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Hraniti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 in 5 l.

Uporaba: BK-Bond je visoko oprijemen osnovni premaz za slabo vpojne površine, ki se v prvi vrsti 
uporablja, da bi izboljšali oprijem na gladkih, slabo vpojnih in problematičnih površinah, kot so 
keramične ploščice, gladki betoni in druge trde kompaktne nevpojne površine. Proizvod BK-Bond 
je razredčen z vodo in se lahko uporablja tudi pri nanašanju mas za glajenje, lepila za keramiko, 
samorazlivnih mas, mineralnih malt ipd., na mavčnih ploščah ali ploščah iz cementnih vlaken, 
anhidritnih podlagah, visoko vpojnih ometih in drugih cementnih podlagah. Z uporabo BK-Bonda 
izvedemo vezavo ostanka prahu in površinske egalizacije, s čimer dosežemo boljšo vezavo naslednje 
plasti na podlago.
Priprava in nanašanje: Pred uporabo je potrebno BK-Bond obvezno dobro pretresti. BK-Bond se 
v primeru uporabe na slabo vpojnih površinah nanaša nerazredčen, s čopičem ali kratkodlakim 
valjčkom, po navadi v enem sloju. Na tako nanesenem premazu se lahko uporabljajo naslednji sloji 
po min. 6 h sušenja v normalnih pogojih (23°c in 50–60 % r.v.z.), ko premaz doseže odpornost na 
praske. V primeru uporabe na vpojnih površinah je potrebno proizvod razredčiti z vodo v razmerju 1 : 
3 (osnovni premaz : voda). Razredčen proizvod nanašamo s čopičem, valjčkom ali brizgo v 1-2 slojih, 
odvisno od vpojnosti in želenega učinka, po načelu mokro na mokro.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Okrog 50-100 ml/m², odvisno od vpojnosti in namena.
Rok trajanja: Do 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Hraniti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 l.
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Uporaba: Disperzijska barva, izdelana na osnovi akrilne emulzije visoke kakovosti, namenjena 
barvanju notranjih zidnih površin, z odlično pokrivnostjo, parapropustnostjo. Odporna proti 
suhemu brisanju.
Priprava in nanašanje: Površina, na katero disperzijo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, suha in 
impregnirana z BK-Podlogo. Disperzijo dobro zmešamo s 15–20% vode, dokler ne postane le-ta 
popolnoma homogena. Običajno nanašamo s kratkodlakim valjčkom, v dveh nanosih. Drugi sloj 
nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši.
Poraba: Znaša približno 0,2-0,3 kg/m² za dvoslojni premaz.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1.5, 5, 8, 15 in 25 kg.

Uporaba: Odišavljena disperzijska barva, narejena na osnovi akrilne emulzije visoke kakovosti, z 
dodatkom arome limone. Namenjena je barvanju notranjih zidnih površin in ima odlično pokrivnost 
ter paraprepustnost. Odporna proti suhemu brisanju. Niansira se lahko v več kot 500 odtenkih.
Priprava in nanašanje: BK-Pol Fresh odišavljeno barvo dobro zmešamo s 15–20% vode, dokler ne 
postane popolnoma homogena. Površina, na katero bomo disperzijo nanašali, mora biti trdna, čista, 
suha in impregnirana z BK-Podlogo. Običajno nanašamo s kratkodlakim valjčkom, v dveh nanosih. 
Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši.
Poraba: Približno 0,2-0,3 kg/m² za dva premaza.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1.5, 5, 8 in 25 kg.

Uporaba: Disperzijska barva za notranje zidne površine je narejena na osnovi akrilne emulzije visoke 
kakovosti, primerna za stanovanjske in poslovne zgradbe. Odporna je proti mokremu drgnjenju in 
ima odlično pokrivnost. Niansira se lahko v več kot 500 odtenkih.
Priprava in nanašanje: BK-Pol Gold akrilno barvo dobro zmešamo s 5-10% vode, dokler ne postane 
popolnoma homogena. Površina, na katero bomo disperzijo nanašali, mora biti trdna, čista, suha 
in impregnirana z BK-Podlogo. Običajno nanašamo s kratkodlakim valjčkom, v dveh nanosih. Drugi 
sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši.
Poraba: Približno 120-130 ml/m² za dvojni premaz.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do +25°c, 
zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1, 3, 5, 10 in 15 l.

Uporaba: Disperzijska barva, ki se lahko pere z vodo, je namenjena notranjim zidnim površinam 
in je vrhunske kakovosti. Primerna je za stanovanjske in poslovne prostore, ki so izpostavljeni 
nečistoči. Narejena je na osnovi akrilne emulzije visoke kakovosti in ima odlično pokrivno moč, 
paroprepustnost in belino. Niansira se lahko v več kot 500 odtenkih.
Priprava in nanašanje: BK-Pol crystal akrilni barvi dodamo 5-10 % vode z neprestanim mešanjem, 
da postane popolnoma homogena. Površina, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, 
suha in impregnirana z BK-Podlogo. Običajno nanašamo s kratkodlakim valjčkom, v dveh nanosih. 
Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši.
Poraba: Približno 110-120 ml/m² za dvojni premaz.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1, 3, 5, 10 in 15 l.

DISPERZIJSKA BARVA ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

ODIŠAVLJENA DISPERZIJSKA BARVA ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

AKRILNA BARVA ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

AKRILNA PRALNA BARVA ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

BK-Pol

BK-Pol Fresh

BK-Pol Gold

BK-Pol crystal
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Uporaba: Brezbarvna tekočina z dodatkom fungicidov za odstranjevanje alg in plesni na fasadnih 
in notranjih zidnih površinah, ki so obdelane s premazi in malto. Prav tako se lahko uporablja tudi 
za razkuževanje betona in kamna, ne pa tudi lesa.
Priprava in nanašanje: Pripravitmo delovno raztopino. Stekleničko pred uporabo dobro pretresemo 
in BK-Sani cID razredčimo z vodo v razmerju 1:5 (en del BK-Sani cida in 5 delov vode) ter na okužene 
površine premaz nanesemo tako, da postane penast. Takšna namazana površina, ko je suha, ni 
škodljiva človeku. Ne mešamo z drugimi premazi. Po 24 urah namazano fasadno površino (če je 
možno) operemo s tekočo vodo, oziroma operemo z mokro krpo (notranje zidne površine). Pri zelo 
okuženih zidnih površinah je postopek potrebno ponoviti v razmiku 24 ur. Nanašamo s čopičem, 
valjčkom ali gobico do popolnega namakanja površine in penjenja sredstva.
Poraba: 450 ml pripravljene raztopine 1:5 (pripravljena po navodilih za pripravo) na m² površine, ena 
steklenička proizvoda zadostuje za 7 m².
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 500 ml.

Uporaba: Brezbarvna tekočina z dodatkom fungicidov, kot dodatek za notranje disperzijske barve, 
uspešno preprečuje oziroma zaustavlja rast in razvoj najbolj razširjenih zidnih plesni.
Priprava in nanašanje: Stekleničko pred uporabo dobro pretresemo in BK-Poli cID dobro zmešamo 
z disperzijsko barvo. Ko je premazana površina popolnoma suha, ni škodljiva človeku in živalim. 
Za sušenje je potrebnih, odvisno od pogojev, 4-6 ur. Okužene površine najprej razkužimo z BK- 
Sani cID-om. Proizvod se lahko uporablja med novim nanašanjem barve. Nanašamo ga s pomočjo 
bleščečega valjčka in/ali čopiča.
Poraba: 60 ml BK-Poli cida na 1 kg notranje disperzijske barve (BK-Pol, BK-Pol Gold in BK-Pol 
crystal).
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Opozorilo: Količino tekočine, vnesene skupaj z BK-Poli cID-om, upoštevati pri celotnem redčenju, 
določenem za vsak izdelek posebej.
Pakiranje: 500 ml.

Uporaba: Tekoči, zelo koncentrirani pigment, ki se uporablja za niansiranje notranjih disperzijskih 
barv BK-Pol, BK-Pol Gold in crystal.
Priprava in nanašanje: Pred uporabo stekleničko dobro pretresemo in njeno vsebino zlijemo v 
posodo z barvo. Takšno maso neprestano mešamo, dokler barva ne postane popolnoma homogena. 
Poraba: Poraba je odvisna od želenega odtenka.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 100 ml.

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE ZIDNIH ALG IN PLESNI

SREDSTVO ZA PREPREČEVANJE ZIDNIH PLESNI

PIGMENT ZA NIANSIRANJE NOTRANJIH ZIDNIH BARV

BK-Sani cID

BK-Poli cID

BK-color



12 BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

NOTRANJI OMETIwww.bekament.hr

Uporaba: Plemeniti mineralni tankoslojni omet na cementno-apneni osnovi, tipa EdelPutz. 
Namenjen je za vse fino izravnane podlage iz cementno-apnene osnove in cementnih ometov za 
notranjo vgradnjo.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: V praškasti premaz z neprekinjenim mešanjem dodajamo 25-28 % vode do 
popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 min, nato še enkrat premešamo. 24 ur pred uporabo 
je priporočljivo na podlago nanesti BK-Grund Universal. Omet nanašamo s kovinsko gladilko v 
debelini največjega zrnca. Odvisno od želene strukture, omet nato obdelujemo s plastično gladilko, 
in sicer: polna (ful) struktura - takoj po nanosu izdelovati krožno; zaribana (rajb) struktura po 
nanosu zaribati s krožnimi gibi do želene strukture. 
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Kakovostni akrilni dekorativni omet v pastoznem stanju, visoke trdnosti, vodoodbojnosti 
in odličnih lastnosti obdelave, primeren za notranjo uporabo.
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, čista, in suha, impregnirana z BK-Acryl-podlago. 
Preden ga nanesemo, omet zmešamo in, če je potrebno, razredčimo z majhno količino vode (1-2 %). 
Omet nanašamo s kovinsko gladilko, debeline največjega zrna. Odvisno od želene strukture, omet 
nato obdelujemo s plastično gladilko, in sicer: polna (ful) struktura - takoj po nanosu izdelovati 
krožno; zaribana (rajb) struktura po nanosu zaribati s krožnimi gibi do želene strukture.
Temperatura uporabe: Od + 5°c do + 30°c. Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno 
podaljšajo čas povezovanja materiala (ometa).
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

MINERALNI PLEMENITIOMET ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

DEKORATIVNI AKRILNI OMET ZA NOTRANJEZIDNE POVRŠINE

BK-Briv Universal

BK-IN Plast

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb)
struktura

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,5 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,5 kg 3,0 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 3,0 kg 3,5 kg

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb)
struktura

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,3 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 3,0 kg 3,2 kg
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Uporaba: Mineralni tankoslojni omet je namenjen dekoraciji notranjih zidnih površin (»ŠPANSKA 
STENA«). Uporablja se lahko tudi pri glajenju notranjih bolj grobih ometov zaradi možnosti 
debelejšega nanosa v enem sloju.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo omet, mora biti čvrsta, čista in suha ter 
po potrebi impregnirana z BK-Podlogo v primeru slabo vpojnih površin. Priprava se izvede z 
dodajanjem praška v 38-40 % vode do popolne homogenosti. Omet pustimo stati 10 minut in   
ga potem še enkrat dobro premešamo. Nanašamo s kovinsko gladilko na trdo in čisto podlago. 
Zaključna obdelava se izvede z gobastim valjčkom, gumo ali plastiko, odvisno od želene strukture.
Poraba: Približno okoli 2-3 kg/m², odvisno od želene strukture in kakovosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

MINERALNI OMET (ZA »ŠPANSKI ZID«)

BK-Dekor

BK-IN Kul
DEKORATIVNI AKRILNI MOZAIK OMET ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE

Uporaba: Dekorativni mozaični omet je namenjen obdelavi notranjih zidnih površin, hodnikov, 
stopnic, stebrov in posebej tam, kjer se želi nekaj posebej poudariti. Idealen je za kuhinje in kopalnice. 
Izdelek ni primeren za uporabo na svežih mavčnih ometih in na vlažnih površinah. Mozaični omet 
lahko nanašamo na fini cementni omet, ravne betonske površine, mavčno-kartonske plošče ipd. 
Odlikujeta ga izjemna trdnost in vodoodbojnost.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem, je potrebno omet dobro premešati, da se 
začne peniti, in po potrebi razredčiti z majhno količino vode (do 1 %). Material mešamo s prelivanjem  
iz vedra v vedro, ročno ali z električnim mešalnikom na nizkih obratih. Podlaga, na katero omet 
nanašamo, mora biti trdna, ravna in čista. Pred uporabo BK-IN Kul-a je potrebno podlago premazati z 
BK-Acrylom. Nanašamo lahko s kovinsko gladilko od spodaj navzgor v 50 % večji debelini od velikosti 
zrnc. Naneseni sloj je potrebno z gladilko dobro izravnati, tako da odpravimo vidne luknje med zrnci 
marmorja. Potrebno je delati enakomerno in brez prestanka na neprekinjenih zidnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Visoka vlaga in temperature lahko bistveno podaljšajo čas 
vezave ometa.
Granulacija (velikost zrnc): 1,0 mm.
Poraba: Približno 3 kg/m².
Rok uporabe: 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

BK-IN Kul Briliant
DEKORATIVNI AKRILNI MOZAIK OMET ZA NOTRANJE ZIDNE POVRŠINE Z BLEŠČIcAMI

Uporaba: Dekorativni mozaični omet s svetlečimi dodatki za notranjo uporabo. Uporablja se za 
obdelavo zidnih površin, hodnikov, stopnišč, stebrov in posebej tam, kjer se želi nekaj posebej 
poudariti. Primeren je za površine, osvetljene s halogensko razsvetljavo. Idealen je za kuhinje   
in kopalnice. Izdelek ni primeren za uporabo na svežih mavčnih ometih in na vlažnih površinah. 
Mozaični omet se lahko nanaša na fini cementni omet, ravne betonske površine, mavčno-kartonske 
plošče ipd. Odlikujeta ga izjemna trdnost in vodoodbojnost.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem, je potrebno omet dobro premešati, da se 
začne peniti, in po potrebi razredčiti z majhno količino vode (do 1 %). Material mešamo s prelivanjem  
iz vedra v vedro, ročno ali z električnim mešalnikom na nizkih obratih. Podlaga, na katero omet 
nanašamo, mora biti trdna, ravna in čista. Pred uporabo BK-IN Kul Brilianta je potrebno podlago 
premazati z BK-Acrylom, v primeru temnejših podlag pa z BK-MicroGrund Universalom. Nanašamo 
ga lahko s kovinsko gladilko, od spodaj navzgor v 50 % večji debelini od velikosti zrnc. Naneseni sloj 
je potrebno z gladilko dobro izravnati, da odpravimo vidne luknje med zrnci marmorja. Potrebno je 
delati enakomerno in brez prestanka na neprekinjenih zidnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Visoka vlaga in temperature lahko bistveno podaljšajo 
čas vezave ometa.
Granulacija (velikost zrnc): 1,0 mm.
Poraba: Približno 3 kg/m².
Rok uporabe: 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-Deco Acryl

BK-Stucco

BK-NovaEra

OSNOVNI PREMAZ ZA DEKORATIVNE MATERIALE

DEKORATIVNA IZRAVNALNA MASA

DEKORATIVNA BARVA 

Uporaba: Akrilni osnovni premaz je zaradi svojih drobnih delcev, ki tvorijo majhni relief na površini, 
na katero se nanaša, namenjen izenačevanju, nevtralizaciji in izboljšanju oprijema notranjih 
dekorativnih barv BK-NovaEra, BK-NovaEra Exclusive, BK-Sunset in BK-Art. Ne uporablja se kot 
podlaga za BK-Stucco.
Priprava in nanašanje: Površina, na katero premaz nanašamo, mora biti trdna, čista in suha, brez 
ostankov maščobi in olja. Ustrezne podlage, na katere BK-Deco Acryl nanašamo, so vse tiste, ki 
so izravnane z BK-GletEx Specialom ali BK-GletEx Acrylom. BK-Deco Acryl podlago pred uporabo 
zmešamo in razredčimo s približno 10 % vode. Premaz nanašamo s čopičem v enem sloju. Čas 
sušenja traja najmanj 6 ur.
Poraba: Približno 130-150 ml/m², odvisno od vpojnosti in hrapavosti površine.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 l.

Uporaba: Dekorativna izravnalna masa visoke kakovosti je namenjena dekoriranju notranjih zidnih 
površin. Dekorativna izravnalna masa je delno transparentna, kar daje možnost različnih učinkov 
ob uporabi ustreznih tehnik: barvitost, videz kamna, marmorne stene, lesa. Ustrezne podlage 
so vse tiste, ki so izravnane z BK-GletEx Universalom in BK-GletEx Acrylom (mavčno-kartonske 
plošče, neometni betoni, različni fini ometi ali vlakneno-cementne površine). BK-Stucco je odporen 
proti mokremu drgnjenju.
Barva: Bela in odtenek po barvni karti BK-Stucco. Odtenki se lahko med seboj mešajo v želenem 
razmerju.
Priprava in nanašanje: Pred nanosom dekorativne izravnalne mase je potrebno zglajene površine 
premazati z BK-Podlogo (čas sušenja najmanj 6 h). Če je potrebno, BK-Stucco lahko razredčimo z 
vodo, največ do 3 %. Nanašamo z nerjavečo kovinsko gladilko, najmanj v treh nanosih. Pri obdelavi 
s kovinsko gladilko z različnimi tehnikami, dokler je material še vedno v pastoznem stanju, dobimo 
strukturo, odvisno od želenega učinka. Končni videz dobimo s poliranjem suhega materiala s 
kovinsko gladilko. Če želimo doseči učinek visokega sijaja, je potrebno dodatno poliranje z zaščitnim 
voskom. BK-Stucco je odporen proti vlažnosti, če je »voskan«.
Priporočljiva delovna temperatura: Od +8°c do +35°c. Čas sušenje (do naslednjega nanosa) od 4 do 
6 h, odvisno od debeline nanosa.
Poraba: Približno 400-500 g/m², odvisno od tehnike nanašanja.
Rok uporabe: Najmanj 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti na temperaturi od 
+5°c do +25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 3,5 kg.

Uporaba: Akrilna paroprepustna barva za dekoracijo notranjih zidnih površin. Ustrezne podlage 
so vse tiste površine, ki so izravnane z BK-GletEx Universalom in BK-GletEx Acrylom (mavčno- 
kartonske plošče, neometni betoni, različni fini ometi ali vlakneno-cementne površine). BK- 
NovaEra je odporna proti mokremu drgnjenju.
Barva: Bela in odtenek po barvni karti BK-NovaEra. Odtenki se lahko med seboj mešajo v želenem 
razmerju.
Priprava in nanašanje: Preden dekorativno barvo nanesemo, je potrebno zglajene površine 
premazati z BK-Deco Acrylno podlago (čas sušenja najmanj 6 h). Nanašamo s čopičem, najpogosteje 
v dveh nanosih. Končni videz bomo dosegli z obdelavo površine s plastično gladilko.
Priporočljiva delovna temperatura: Od +8°c do +35°c. Premaz je popolnoma suh čez 24 ur.
Poraba: Približno 200-300 ml/m² za posamezni sloj.
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti na temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 2,5 l.
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BK-NovaEra Exclusive
DEKORATIVNA BARVA (ZLATA, SREBRNA IN BRONASTA)

Uporaba: Akrilna paroprepustna barva za dekoracijo notranjih zidnih površin. Ustrezne podlage 
so vse tiste površine, ki so poravnane z BK-GletEx Universalom in BK-GletEx Acrylom (mavčno-
kartonske plošče, nemaltni betoni, različne fine malte, vlaknasto-cementne plošče ipd.) BK-
NovaEra Exclusive je odporna proti mokremu brisanju.
Barva: Zlata, srebrna in bronasta, ki se lahko nanašajo preko že obarvanih sten z BK-Pol Goldom ali 
BK-Pol crystalom. Odtenki se lahko med seboj mešajo v želenem razmerju.
Priprava in nanašanje: Pred nanosom dekorativne barve na glajeno površino je potrebno nanesti 
BK- Pol Gold ali BK-Pol crystal v želenem odtenku, kot je navedeno v navodilu za uporabo. Na tako 
pripravljeno podlago nanesemo BK-NovaEra Exclusive. Čas sušenja med navedenimi postopki mora 
biti najmanj 6 h. Dekorativno barvo nanesemo s pleskarskim čopičem. Količina nanosa je odvisna 
od učinka, ki ga želimo doseči. Končni videz dobimo z obdelavo površine s plastično pahljačo.
Optimalna delovna temperatura: Od +8°c do +35°c. Sušenje do nanosa naslednjega sloja je 4-6 ur. 
Premaz je popolnoma suh čez 24 h.
Poraba: Okrog 200-300 ml/m² za posamezni sloj.
Rok uporabe: 12 mesecev. Skladiščiti na temperaturi od +5°c do+25°c, zaščiteno pred neposredno 
sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 l.

BK-Sunset
DEKORATIVNA BARVA

Uporaba: Specialna akrilna barva je namenjena dekoraciji notranjih zidnih površin. Ustrezne 
površine, na katere se barva nanaša, so vse tiste površine, ki so izravnane z BK-GletEx Universalom 
in BK-GletEx Acrylom (mavčno-kartonske plošče, neometni betoni, različni fini ometi ali vlakneno 
-cementne površine). Barva BK-Sunset je odporna proti mokremu drgnjenju.
Barva: BK-Sunset srebrna in odtenki po barvni karti. Želeni odtenek BK-Sunseta se lahko doseže 
tudi s pigmenti BK-color.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem dekorativne barve, moramo glajene 
površine premazati z BK-Deco Acrylno podlago (čas sušenja najmanj 6 ur). Barva BK-Sunset je 
že pripravljena barva za nanos. BK-Sunset nanašamo s pleskarskim čopičem, v enem ali dveh 
nanosih. Končni videz dobimo pri obdelavi zidne površine s pomočjo plastične gladilke. BK-Sunset 
lahko nanašamo tudi na površine, ki so prebarvane z BK-Pol Goldom in BK-Pol crystalom.
Priporočljiva delovna temperatura: Od +8°c do +35°c. Premaz je popolnoma suh čez 24 ur.
Poraba: Približno 150-200 ml/m², odvisno od tehnike nanašanja.
Rok uporabe: 12 mesecev. Skladiščiti na temperaturi od +5°c do +25°c, zaščiteno pred neposrednim 
vplivom sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 I.
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BK-Iskra

BK-Natura

BK-Perla

DEKORATIVNA BARVA

DEKORATIVNA PASTOZNA MASA 

DEKORATIVNA PASTOZNA MASA

Uporaba: Specialna akrilna barva, namenjena dekoraciji notranjih zidnih površin. Briljanta zaključna 
struktura izhaja iz svetlečih kristalov, ki dajejo polni učinek barve. Ustrezne podlage so vse površine, 
izravnane z BK-GletEx Acrylom ali BK-GletEx Universalom. Premazane površine so odporne proti 
mokremu brisanju.
Barva: Bela + odtenki po barvni karti BK-Iskra.
Priprava in nanašanje: Pred nanašanjem dekorativne barve glajene površine je potrebno premazati 
z BK-Deco Acrylom (čas sušenja min. 6 h). Za doseganje boljšega učinka barve je priporočljivo BK- 
DecoAcrylno podlago tonirati s sredstvi za toniranje BK-color v odtenku zaključnega sloja. Barvo 
pripravimo z dodajanjem enega pakiranja BK-Kristalija v 1 l barve. Maso počasi premešamo in 
nerazredčeno barvo s čopičem za barvanje nanašamo v dveh slojih. Prvi sloj barve nanašamo 
brez prekinitev na kontinuiranih površinah z enega na drugi konec, pri čemer je nujno potrebno 
delati rahlo diagonalo, da bi preprečili vidne sestavine materiala in sušenja materiala. Drugi sloj 
nanašamo po sušenju prvega (okrog 6 h) z istim postopkom, začenši iz nasprotne strani stene.
Temperatura uporabe: Od 8 °c do 35 °c. Premaz je poponoma suh po 24 h.
Poraba: Okrog 150-200 ml/m², odvisno od postopka nanašanja.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: BK-Iskra 1 l, BK-Kristali 40 g.

Uporaba: Pastozna masa je namenjena dekoraciji notranjih zidnih površin. Zaključna struktura se 
dobi z različnimi tehnikami nanašanja in z uporabo različnih orodij (imitacija lesa, krokodilja kože, 
marmor ipd.). Suhi premaz se dekorira s poltransparentno barvo BK-Velatura. Ustrezne podlage so 
vse površine, izravnane z BK-GletEx Acrylom ali BK-GletEx Universalom. Premaz je odporen proti 
vlažnemu brisanju.
Barva: Bela + odtenki po barvni karti BK-Natura.
Priprava in nanašanje: Pred nanašanjem dekorativne barve glajene površine je potrebno premazati 
z BK-Deco Acryl podlago (čas sušenja min. 6 h). BK-Natura je material, pripravljen za nanašanje. 
Maso počasi premešamo in nanašamo s trapezno plastično lopatico (strgalom) v enem sloju. Po 
nanosu sveži material obdelujemo z zaobljeno plastično lopatico, »glavnikom« za dekorativne 
materiale, z valji s teksturo in podobnimi orodji, odvisno od želene strukture. Po sušenju 24 h po želji 
dodatni učinek dosežemo z nanašanjem barve BK-Velatura s pomočjo krtače za ščetkanje. Dokler 
je barva še vlažna, odstranimo odvečno barvo BK-Velature s pomočjo gobice ali plastične lopatice.
Temperatura uporabe: Od 8 °c do 35 °c. Premaz je popolnoma suh po 24 h.
Poraba: Okrog 300-500 ml/m², odvisno od tehnike nanašanja.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi 
od +5 °c do +25 °c, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: BK-Natura 5 l, BK-Velatura 1 l.

Uporaba: Akrilna pastozna masa je namenjena dekoraciji notranjih zidnih površin, odlične 
parapropusnosti in odpornosti na razvoj mikroorganizmov. Zahvaljujoč specialnim aditivom 
premaz tvori fina struktura, podobna sedefu (lupina školjke). Ustrezne podlage so vse površine, 
izravnane z BK- GletEx Acrylom ali BK-GletEx Universalom. Premaz je odporen proti vlažnemu 
brisanju.
Barva: Srebrna, zlata, sedef + odtenki po barvni karti BK-Perla.
Priprava in nanašanje: Pred nanašanjem dekorativne barve glajene površine je potrebno premazati 
s podlago BK-Deco Acrylno (čas sušenja min. 6 h). BK-Perla je material, pripravljen za nanašanje. 
Maso počasi premešamo. Prvi sloj nanašamo s trdo plastično lopatico, katere ena stran je zaobljena. 
Drugi in tretji se nanašamo, ko se prvi povsem posuši, pri čemer želeni teksturni učinek dosežemo 
s pomočjo zaobljene lopatice z različnimi tehnikami nanašanja. Čas sušenje med sloji znaša 6-8 h.
Temperatura uporabe: Od 8°c do 35°c. Premaz je popolnoma suh po 24 h.
Poraba: Okrog 250-500 ml/m², odvisno od tehnike nanašanja.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi 
od +5°c do +25°c, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 l.
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BK-Travertino
DEKORATIVNI OMET

Uporaba: Mineralni dekorativni omet v pastoznem stanju je namenjen dekoraciji notranjih zidnih 
površin, odlične parapropusnosti in odpornosti proti razvoju mikroorganizmov. Z BK-Travertinom 
se doseže klasična, rustikalna zaključna struktura. Ustrezne podlage so vse površine, izravnane na 
mineralni osnovi.
Barve: Bela + odtenki po barvni karti BK-Travertino.
Priprava in nanašanje: Pred nanašanjem dekorativne barve glajene površine je potrebno premazati 
z akrilnim osnovnim premazom BK-Acryl (čas sušenja min. 12 h). Maso počasi premešamo z 
mešalcem z nizkim številom obratov. Prvi sloj nanašamo s kovinsko lopatico debelosti 1-2 mm. 
Po 24 h nanašamo drugi sloj v debelini prvega in takoj začnemo z obdelavo z luknjastim valjčkom. 
Dodatni učinek ometa dosežemo z izravnavanjem s kovinsko lopatico. Odvisno od želene strukture 
material lahko obdelamo z ostrim robom kovinskega strgala.
Temperatura uporabe: Od 8°c do 35°c. Omet je popolnoma suh po 24 h.
Poraba: Okrog 2,4-2,7 kg/m², odvisno od tehnike nanašanja.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi 
od +5°c do +25°c, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 kg.
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AKRILNA DISPERZIJSKA FASADNA BARVA

MIKROARMIRANA AKRILNA DISPERZIJSKAA FASADNA BARVA STENSKE POVRŠINE

SILIKATNA DISPERZIJSKA FASADNA BARVA

Uporaba: Akrilna disperzijska fasadna barva nudi zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih 
površin. Izdelana je na osnovi visoko kakovostnih surovin, odlične pokrivnosti in vodoodbojnosti. 
Odporna je proti UV- žarkom in vremenskim vplivom. Zaradi velike odpornosti je primerna za 
uporabo na zunanjih stenah javnih objektov. Niansira se lahko v več kot 500 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Disperzija se pripravlja z 10-15 % vode in z neprestanim mešanjem do popolne 
homogenosti. Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in impregnirana 
z BK-Acrylom. Običajno jo nanašamo z dolgodlakim valjčkom, v dveh nanosih. Drugi sloj izvedemo 
šele, ko se prvi popolnoma osuši (T= 23-25°c, relativna vlažnost zraka = 50-60 %), kar traja 4-6 h. 
Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposredni sončni svetlobi, vetru in 
dežju.
Poraba: 0,3-0,35kg/m², v dveh premazih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1,5, 5, 8 in 25 kg.

Uporaba: Mikroarmirana akrilna disperzijska fasadna barva za zaščito in dekoracijo novih in 
starih fasadnih površin. Izdelana je na osnovi visoko kakovostnih surovin, odlične pokrivnosti in 
vodoodbojnosti. Odporna je proti UV-žarkom in vremenskim vplivom. Uporablja se za barvanje kritičnih 
podlag, kot so razpokani ali neenakomerno ometeni stari skredani ometi. S tem izdelkom se lahko zelo 
dobro premostijo in zapolnijo tanke razpoke v ometu (maks. 0,5 mm) in tako preprečijo, da se pojavijo 
kasnejše razpoke ali vidni prehodi pri zaključnih nanosih. Niansira se lahko v več kot 500 odtenkih.
Priprava in nanašanje: V disperzijo pri temeljitem mešanju dodamo 5–10 % vode do popolne 
homogenosti. Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in brez oljnih 
madežev. Pri suhih dobro vpojnih površinah je potrebno izvesti glajenje z BK-Grund Universalom, pri 
kritičnih podlagah (tanke razpoke) pa z BK-MicroGrund Universalom. BK-MicroFas Acryl nanašamo v 
dveh nanosih z dolgodlakim valjčkom z navzkrižnim postopkom. Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi 
popolnoma osuši (T= 23-25°c, relativna vlažnost zraka = 50-60 %), kar traja 4-6 h. Nujno je potrebno 
delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah s »polnim valjčkom«, s 
čimer se izognemo nabiranju polnila na enem mestu.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: 0,4-0,45 kg/m², v dveh premazih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti na temperaturi od +5°c do +25°c, 
zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.

Uporaba: Silikatna disperzijska barva na osnovi vodnega stekla se uporablja za barvanje zunanjih 
in notranjih zidnih površin. Ima odlično pokrivnost in paraprepustnost. Zaradi posebnega načina 
vezave s podlago je primerna za uporabo pri sanaciji fasadnih površin starih objektov in kulturnih 
spomenikov. Odporna je proti UV-žarkom in vremenskim vplivom.
Priprava in nanašanje: V disperzijo pri temeljitem mešanju dodamo 10 % vode do popolne 
homogenosti. Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, suha in impregnirana z 
BKGrund Silicatom. Nanašamo po navadi z valjčkom, v dveh nanosih. Drugi sloj nanašamo šele, ko 
se prvi popolnoma osuši (T= 23-25°c, relativna vlažnost zraka = 50-60 %), kar traja 4-6 h. Nujno je 
potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah. Visoka vlaga in 
nizke temperature lahko podaljšajo čas vezave in vplivajo na izenačenost in odtenke.
Temperatura uporabe: Od +15°c do +30°c, relativna vlažnost ne večja od 70 %. Ne uporabljati pri 
neposrednem soncu, vetru in dežju.
Opozorilo: Pri nanašanju BK-Fas Silicata je zelo pomembno površine zaščititi z zaščitnimi zavesami, 
da omogočimo enakomerno sušenje premaza in preprečimo pojav madežev.
Poraba: 0,35 kg/m², v dveh premazih, odvisno od vpojnosti.
Rok uporabe: 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.

BK-Fas Acryl

BK-MicroFas Acryl

BK-Fas Silicat
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BK-MicroFas Silicat

BK-MicroFas Silicon

BK-Fas Silicon

MIKROARMIRANA SILIKATNA DISPERZIJSKAA FASADNA BARVA

MIKROARMIRANA SILIKONSKA DISPERZIJSKA FASADNA BARVA

SILIKONSKA DISPERZIJSKA FASADNA BARVA 

Uporaba: Silikatna barva na osnovi vodnega stekla z mikrovlakni se uporablja za zunanje in notranje 
zidne površine. Zaradi visoke paraprepustnosti je primerna za renoviranje starih fasad in kulturnih 
spomenikov. Izdelana je na osnovi silikatnih veziv in aditivov visoke kakovosti, ima odlično pokrivno 
moč, odporna je proti UV-žarkom in vremenskim vplivom. S tem izdelkom se lahko zelo dobro 
premostijo in zapolnijo tanke razpoke v ometu in tako preprečijo, da se pojavijo kasnejše razpoke ali 
vidni prehodi pri zaključnih nanosih. Niansira se lahko v več kot 300 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, suha in impregnirana 
z BK-Grund Silicatom. V disperzijo dodamo 5-10 % vode, z neprekinjenim mešanjem do popolne 
homogenosti. Nanos se po navadi izvaja z dologlačnim valjčkom, v dveh slojih z navzkrižnim 
postopkom. Drugi se nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši, kar pri normalnih pogojih (T= 23- 
25°c, relativna vlažnost zraka = 50-60 %) zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez 
prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah s »polnim valjčkom«, s čimer se izognemo nabiranju 
polnila na enem mestu. Visoka vlaga in nizke temperature (npr. pozna jesen) lahko podaljšajo čas 
vezave in vplivajo na izenačenost odtenka. Med nanašanjem je nujna uporaba zaščitnih zaves.
Temperatura uporabe: Od +15°c do +30°c, relativna vlažnost ne večja od 70 %. Ne uporabljati pri 
neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,4-0,45 kg/m², v dveh premazih, odvisno od vpojnosti.
Rok uporabe: 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.

Uporaba: Silikonska barva z mikrovlakni za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih površin, 
izdelana na osnovi visokokakovostne silikonske smole. Odporna je proti UV-žarkom in vremenskim 
vplivom, z odlično pokrivnostjo in vodoodbojnostjo. Uporablja se za barvanje kritičnih podlag, kot so 
razpokane ali neenakomerno ometane skredane podlage, narejene iz raznovrstnih materialov. S 
tem izdelkom se lahko zelo dobro premostijo in zapolnijo tanke razpoke v ometu in se tako prepreči, 
da bi se pojavile kasnejše razpoke ali vidni prehodi pri zaključnih nanosih. Niansira se lahko v več 
kot 300 odtenkov.
Priprava in nanašanje: Disperzijo pripravljamo z dodajanjem 5-10 % vode, ob temeljitem mešanju, 
do popolne homogenosti. Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in 
impregnirana z BK-Grund Universalom ali BK-MicroGrund Universalom. Običajno nanašamo z 
dolgodlakim valjčkom, v dveh nanosih z navzkrižnim postopkom. Drugi sloj nanašamo šele, ko se 
prvi popolnoma osuši, kar pri normalnih pogojih (T= 23-25°c, relativna vlažnost zraka = 50-60 %) 
zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih 
površinah s»polnim valjčkom«, s čimer se izognemo nabiranju polnila na enem mestu.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,4-0,45 kg/m², v dveh nanosih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.

Uporaba: Silikonska fasadna barva za zaščito in dekoracijo novih in starih fasadnih površin, izdelana 
na osnovi visokokakovostne silikonske smole, z odlično pokrivnostjo in vodoodbojnostjo. Zaradi 
izjemne odpornosti je primerna tudi za uporabo na notranjih stenah javnih objektov. Odporna je 
proti UV- žarkom in vremenskim vplivom. Niansira se lahko v več kot 300 odtenkih.
Priprava in nanašanje: V disperzijo dodamo 10 % vode, ob temeljitem mešanju, do popolne 
homogenosti. Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, suha in impregnirana z 
BK- Grund Universalom. Običajno nanašamo z dolgodlakim valjčkom v dveh nanosih. Drugi sloj 
nanašamo šele, ko se prvi popolnoma posuši, kar pri normalnih pogojih (T= 23-25°c, relativna 
vlažnost zraka = 50-60 %) zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na 
neprekinjenih fasadnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,35 kg/m², v dveh slojih, odvisno od vpojnosti.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.



20 BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

FASADNE BARVEwww.bekament.hr

BK-Bet

BK-Fas color

AKRILNA BARVA ZA BETON

AKRILNA DISPERZIJSKA FASADNA BARVA GOTOVIH NIANS

Uporaba: Akrilna barva zelo visoke obstojnosti je namenjena zaščiti betona in fasad. Zanjo sta 
značilni odlična vodoodbojnost in oprijemljivost na betonske površine. Površino ščiti pred gubanjem 
in prahom ter ji pri tem daje še lepši videz. Proizvaja se v 14 standardnih odtenkih, z možnostjo 
niansiranja po Bekamentovih barvnih kartah.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha in 
impregnirana z BK-Grund Universalom ali BK-Betom, razredčenim s 25 % vode. Pri starih fasadah je 
potrebno odstraniti vse sloje, ki se ne oprijemajo dobro na podlago, potem pa začeti z nanosom barve 
kot pri novih površinah. Pred nanosom barvo zmešamo in razredčimo s približno 5 % vode. Nanos po 
navadi delamo s čopičem, v dveh slojih. Drugi sloj nanašamo šele, ko se prvi sloj popolnoma osuši. 
Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 0,4 kg/m², v dveh premazih, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 kg in 5 kg.

Uporaba: Akrilna visokokoncentrirana disperzijska barva, z odlično pokrivnostjo. Odporna je proti UV- 
žarkom in vremenskim vplivom ter je vodoodbojna. Uporablja se za zaščito dekorativnih elementov na 
novih, kakovostnih in starih fasadnih površinah. Uporablja se tudi za niansiranje disperzijskih barv in 
fasadnih ometov. Zaradi velike odpornosti je primerna za uporabo na notranjih stenah javnih objektov.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero disperzijo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, suha in 
premazana z osnovnim premazom BK-Acryl. Barvo je potrebno dobro premešati, da se dobro 
homogenizira. Če se BK-Fas color uporablja za barvanje fasadnih površin, po potrebi razredčimo z 
vodo maksimalno 5-10 %. BK-Fas po navadi nanašamo z dolgodlakim valjčkom v dveh slojih. Drugi 
sloj nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši, kar pri normalnih pogojih (T= 23-25°c, relativna 
vlažnost zraka = 50-60 %) zahteva 4-6 ur. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na 
neprekinjenih fasadnih površinah.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, vetru in dežju. 
Poraba: Poraba je odvisna od želenega odtenka. Če se uporablja kot samostojna barva, poraba znaša 
približno 0,2 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 1 kg.
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BK-Plast

BK-S Plast

AKRILNI DEKORATIVNI TANKOSLOJNI OMET 

SILIKATNI DEKORATIVNI TANKOSLOJNI OMET

Uporaba: Tankoslojni akrilni dekorativni omet v pastoznem stanju, z visoko trdnostjo, izjemnimi 
lastnostmi obdelave in vodoodbojnostjo.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, ravna in čista, impregnirana z BK-Acrylom. Preden 
začnemo z nanašanjem, je potrebno omet po potrebi zmešati in razredčiti z majhno količino vode 
(1-2%). Omet nanašamo s kovinsko gladilko, debeline največjega zrnca. Odvisno od želene strukture 
omet obdelujemo s plastično gladilko, in sicer: polna (ful) struktura - takoj po nanosu izdelati krožno; 
zaribana (rajb) struktura - po nanosu zaribati s krožnimi gibi do želene strukture. Nujno jepotrebno 
delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah.
Opozorilo: Napraviti je potrebno homogenizacijo materiala, potrebnega za neprekinjeno fasadno 
površino z mešanjem vsebine iz več veder.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju. 
Fasado je potrebno ustrezno zaščititi z zaščitnimi zavesami. Visoka vlaga in nizke temperature 
lahko bistveno podaljšajo čas povezovanja materiala (ometa).
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Tankoslojni silikonski dekorativni omet v pastoznem stanju, visoke trdnosti, izjemne 
obdelanosti in paroprepustnosti. Odporenje proti UV-sevanju in vremenskim vplivom. Zaradi svojih 
lastnosti je priporočljiv za sanacijo starih objektov in zaščito kulturnih spomenikov.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, ravna in čista, impregnirana z BK-Grund Silicat-
om. Preden začnemo z nanašanjem, omet zmešamo in, če je potrebno, razredčimo z majhno 
količino vode (1-2 %). Omet nanašamo s kovinsko gladilko Odvisno od želene strukture se omet 
obdeluje s plastično gladilko, in sicer: polna (ful) struktura - takoj po nanosu izdelati krožno; zaribana 
(rajb) struktura - po nanosu zaribati s krožnimi gibi do želene strukture. Nujno je potrebno delati 
enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah.
Opozorilo: Napraviti je potrebno homogenizacijo materiala, potrebnega za neprekinjeno fasadno 
površino z mešanjem vsebine iz več veder.
Temperatura uporabe: Od +15°c do +30°c, relativna vlažnost maks. 70 %. Ne uporabljati pri 
neposrednem soncu, vetru in dežju. Fasado je potrebno ustrezno zaščititi z zaščitnimi zavesami. 
Visoka vlažnost in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas povezovanja materiala (ometa).
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb) 
struktura 

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,3 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,4 kg 2,8 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 2,7 kg 3,2 kg

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb) 
struktura 

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,4 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 3,0 kg 3,3 kg
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BK-Sil

BK-Sil Si&Si

SILIKONSKI DEKORATIVNI TANKOSLOJNI OMET 

SILIKATNO-SILIKONSKI DEKORATIVNI TANKOSLOJNI OMET

Uporaba: Tankoslojni silikonski dekorativni omet v pastoznem stanju, visoke paroprepustnosti, z 
odličnimi lastnostmi obdelave in vodoodbojnostjo.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, ravna in čista, impregnirana z BK-Grund Universalom. 
Preden začnemo z nanašanjem, omet premešamo in po potrebi razredčimo z majhno količino 
vode (1-2 %). Odvisno od želene strukture omet obdelujemo s plastično gladilko, in sicer: polna (ful) 
struktura - takoj po nanosu izdelati krožno; zaribana (rajb) struktura - po nanosu zaribati s krožnimi 
gibi do želene strukture. Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih 
fasadnih površinah.
Opozorilo: Napraviti je potrebno homogenizacijo materiala, potrebnega za neprekinjeno fasadno 
površino z mešanjem vsebine iz več veder.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju. 
Fasado je potrebno ustrezno zaščiti z mrežami. Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno 
podaljšajo čas povezovanja materiala (ometa).
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Tankoslojni dekorativni omet v pastoznem stanju, visoke vodoodbojnosti, trdnosti, z 
izjemnimi lastnostmi obdelave in paroprepustnostjo. Odporen je proti UV-žarkom in vremenskim 
vplivom. Zaradi svojih lastnosti je primeren za sanacijo starih objektov in zaščito kulturnih 
spomenikov. Niansira se lahko v več kot 300 odtenkih.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti trdna, ravna in čista, impregnirana z BK-Grund Silicatom. 
Preden začnemo z nanašanjem, omet premešamo, in če je potrebno, razredčimo z majhno količino 
vode (1-2 %). Omet nanašamo s kovinsko gladilko, v debelini največjega zrnca. Odvisno od želene 
strukture se omet obdeluje s plastično gladilko, in sicer: polna (ful) struktura - takoj po nanosu 
izdelati krožno; zaribana (rajb) struktura - po nanosu zaribati s krožnimi gibi do želene strukture. 
Nujno je potrebno delati enakomerno in brez prekinitev na neprekinjenih fasadnih površinah.
Opozorilo: Napraviti je potrebno homogenizacijo materiala, potrebnega za neprekinjeno fasadno 
površino z mešanjem vsebine iz več veder.
Temperatura uporabe: Od +15°c do +30°c, relativna vlaga maks. 70 %. Ne uporabljati pri 
neposrednem soncu, vetru in dežju. Fasado je potrebno ustrezno zaščiti z mrežami. Visoka vlaga in 
nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas povezovanja materiala (ometa).
Poraba: Prikazano v spodnji tabeli.
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg.

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb) 
struktura 

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,3 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,5 kg 2,8 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 2,8 kg 3,2 kg

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb) 
struktura 

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,4 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 3,0 kg 3,3 kg
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BK-Kul

BK-Briv Special

AKRILNI MOZAIK OMET ZA ZUNANJO UPORABO

MINERALNI PLEMENITI OMET ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

Uporaba: Akrilni mozaični omet, ki vsebuje večbarvna marmornata zrnca, se uporablja za trajno 
zaščito fasadnih površin. Ima izjemno trdnost, vodoodbojnost in obstojnost.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem, BK-Kul dobro premešamo, da se začne 
peniti in po potrebi razredčimo z majhno količino vode (do 1 %). Podlaga mora biti trdna, ravna in 
čista. Pred nanosom BK-Kul-a je potrebno podlago premazati z BK-Acrylom. Nanašamo s kovinsko 
gladilko, od spodaj navzgor v 50 % večji debelini od velikosti zrnca. Ko nanesemo sloj, ga je potrebno z 
gladilko dobro izravnati, da se zapolnijo vidne luknje med zrnci marmorja. Ko se premaz delno osuši, 
je potrebna še ena izravnava.
Granulacija (velikost zrnca): 1,5 mm.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju. 
Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas vezave ometa.
Poraba: Približno 5 kg/m².
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 25 kg in 8 kg.

Uporaba: Plemeniti mineralni tankoslojni omet na cementno-apneni osnovi. Namenjen je obdelavi 
vseh fino izravnanih podlag na osnovi cementno-apnenih in cementnih ometov za zunanjo in 
notranjo uporabo.
Struktura ometa: Zaribana (rajb-rille) in polna (ful-kratz).
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero omet nanašamo, mora biti čvrsta, čista in suha. V 
praškasto maso z neprestanim mešanjem dodamo 25-28 % vode do popolne homogenosti. 
Maso pustimo stati 10 min, nato znova premešamo. Priporočljivo je, da na podlago 24 ur pred 
ometavanjem nanesemo BK-Grund Universal. Omet nanašamo s kovinsko gladilko, v debelini 
največjega zrnca. Odvisno od želene strukture se omet obdeluje s plastično gladilko, in sicer: polna 
(ful) struktura - takoj po nanosu izdelati krožno; zaribana (rajb) struktura - po nanosu zaribati s 
krožnimi gibi do želene strukture.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju. 
Poraba: Prikazano v tabeli.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

IZDELEK GRANULAcIJA
Velikost zrna

ZARIBANA (rajb) 
struktura 

približna poraba na m²

POLNA (ful) 
struktura 

približna poraba na m²

Posebno fino zrno 1,0 mm / 2,5 kg

Fino zrno 1,5 mm 2,5 kg 3,0 kg

Srednje fino zrno 2,0 mm 3,0 kg 3,5 kg



24 BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

FASADNI OMETIwww.bekament.hr

BK-Terofa

BK-Banjalit

MINERALNI OMET ZA ŠPRIcANJE ZUNANJIH ZIDNIH POVRŠIN

MINERALNI PLEMENITI OMET, TIPA „BAVALIT’’

Uporaba: Mineralni tankoslojni omet na apneno-cementni osnovi. Namenjen je obdelavi vseh fino 
izravnanih podlag iz apneno-cementnih in cementnih ometov, za zunanjo in notranjo uporabo.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo omet, mora biti čvrsta, čista in suha. Odvisno 
od vpojnosti podlage je priporočljivo vlaženje podlage nekaj ur pred nanosom. V primeru zelo 
vpojnih, starih, suhih in/ali prašnih podlag, je potrebno pred nanosom ometa podlago premazati 
z BK-Grund Universalom. Omet pripravimo s približno 28 % vode, ob neprestanem mešanju do 
popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 min, nato jo še enkrat premešamo. Maso nanašamo 
z brizganjem dveh slojev s pomočjo pleskarskega »ježka« s prekrivanjem celotne površine. Drugi 
sloj nanašamo po delnem sušenju predhodnega sloja.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: 3-4 kg/m², odvisno od želene strukture in kakovosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Plemeniti mineralni omet na apneno-cementni osnovi, je namenjen obdelavi vseh fino 
izravnanih podlag na osnovi apneno-cementnih in cementnih ometov, za zunanjo in notranjo 
uporabo.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo omet, mora biti čvrsta, čista in suha. Odvisno 
od vpojnosti podlage je priporočljivo vlaženje podlage nekaj ur pred nanosom. V primeru zelo 
vpojnih, starih, suhih in/ali prašnih podlag, je potrebno pred nanosom ometa podlago premazati z 
BK-Grund Universalom. Omet pripravimo v večji posodi s približno 28 % vode. Maso pustimo stati 
10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat premešamo. Nanašamo na trdno, ravno 
in impregnirano podlago in z BK-Grund Universalom. Omet nanašamo s kovinsko gladilko, končno 
obdelavo pa izvajamo z drgnjenjem površine s kosom stiropora.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Za granulacijo 2,2 mm približno 2,7-3,3 kg/m².
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-StirolFix Base

BK-StirolFix WDVS

BK-StirolFix 1

LEPILO ZA LEPLJENJE EPS PLOŠČ

LEPILO ZA LEPLJENJE EPS PLOŠČ IN ARMIRANJE

FLEKSIBILNO LEPILO ZA LEPLJENJE EPS PLOŠČ IN ARMIRANJE

Uporaba: Lepilo na cementni osnovi, namenjeno lepljenju samo EPS plošč na različne mineralne 
podlage. Proizvod ni namenjen potapljanju armaturne mrežice niti izravnavanju celotne fasadne 
površine. Proizvod se uporablja kot komponenta za lepljenje EPS plošč v okviru termoizolacijskega 
sistema Bekatherm Standard.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, ne razcefrana, 
brez ostankov olja ali barve. Priprava se izvaja z dodajanjem praška v okoli 26-28 % vode do popolne 
homogenizacije. Masa mora počivati približno 10 minut, nato znova premešamo, da dobimo 
lepilo primerne gostote, brez grudic. Pripravljeno lepilo za lepljenje nanašamo po celotnem obodu 
EPS- plošče z dodatkom treh točk nanosa na sredini plošče, premera okrog 10 cm t. i. „klobasa” 
lepila. Trakove po obodu plošče je potrebno nanašati v širini min. 5 cm in debelini od 1,5 do 2,0 
cm. Pokrivnost EPS-plošče pod lepilom mora biti minimalno 40 %. Po sušenju min. 2 dni je možna 
odprava manjših nepravilnosti na plošči, ki je nujna v sistemu z lepilom BK-StirolFix Base.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c.
Poraba: 4-5 kg/m² za lepljenje plošč iz stiropora.
Rok trajanja: 12 mesecev v originalnem pakiranju v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Mineralno lepilo je namenjeno tako lepljenju elementov iz stiropora kot tudi vstavljanju 
armaturne mrežice in poravnanju cele fasadne površine. BK-StirolFix WDVS se uporablja kot lepilo 
za lepljenje EPS plošč v okviru termoizolacijskih sistemov Bekatherm Standard.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, nosilna, brez 
razcefranja in brez ostankov olja ali barve. Prašek dodamo v približno 26-28 % vode do popolne 
homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat 
premešamo. Pripravljeno lepilo nanašamo na toplotnoizolacijske plošče (pikčasto po sredini in v 
trakih po robovih), nato pa plošče lepimo s pritiskanjem na podlago. Pri armiranju lepilo nanašamo 
z nazobčano kovinsko gladilko (velikost zoba 8-10 mm) na odprašeno površino stiropora, nato pa 
na tako naneseno sveže lepilo polagamo armaturno mrežo od zgoraj navzdol (min. 10 cm preklopa 
med trakovi mrežice). Potem celotno površino izravnamo z novim slojem lepila, tako da celotna 
debelina zaključnega sloja znaša 4-5 mm. Sveže površine je potrebno zaščititi pred dežjem in 
močnim soncem. Možno polaganje armaturne mrežice: po min. 48 urah. Možna uporaba zaključnih 
slojev: po min. 7 dneh.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c.
Poraba: Približno 4-5 kg/m² za lepljenje in približno 4-5 kg/m² za poravnanje.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Mineralno fleksibilno lepilo je namenjeno tako lepljenju EPS plošč kot tudi vstavljanju 
armaturne mreže in poravnanju cele fasadne površine. BK-StirolFix 1 se uporablja kot temeljni sloj, 
t.j. lepilo za armiranje v okviru termoizolacijskega sistema Bekatherm Standard.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, nosilna in brez 
ostankov olja ali barve. Prašek dodamo v približno 26-28 % vode do popolne homogenosti. Maso 
pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat dobro premešamo. Pripravljeno 
lepilo nanašamo na toplotnoizolacijske plošče (pikčasto po sredini in v trakih po robovih), nato pa 
plošče lepimo s pritiskanjem na podlago. Pri armiranju lepilo nanašamo z nazobčano kovinsko 
gladilko (velikost zoba 8-10 mm) na odprašeno površino stiropora, nato pa na tako naneseno sveže 
lepilo polagamo armaturno mrežo od zgoraj navzdol (min. 10 cm preklopa med trakovi mrežice). 
Potem celotno površino izravnamo z novim slojem lepila, tako da celotna debelina zaključnega 
sloja znaša 4-5 mm. Sveže površine je potrebno zaščititi pred dežjem in močnim soncem. Možno 
polaganje armaturne mrežice: po min. 48 urah. Možna uporaba zaključnih slojev: po min. 7 dneh.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c.
Poraba: Približno 4-5 kg/m² za lepljenje in približno 5-6 kg/m² za poravnanje.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-StirolFix Special

BK-StirolFix White

ZELO FLEKSIBILNO LEPILO ZA LEPLJENJE EPS PLOŠČ, XPS PLOŠČ IN MINERALNE VOLNE

BELO LEPILO ZA EPS PLOŠČE

Uporaba: Mineralno lepilo, visoke elastičnosti, je namenjeno tako lepljenju plošč iz stiropora, 
stirodura, kamene volne kot tudi vstavljanju armaturne mreže.
Priprava in nanašanje: Prašek dodamo v približno 26-28 % vode do popolne homogenosti. Maso 
pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat dobro premešamo. 
Pripravljeno lepilo nanašamo na toplotnoizolacijske plošče, na robe in sredino, ki jih s pritiskanjem 
lepimo na ravno, trdno in čisto podlago. Armaturno mrežo polagamo s pritiskanjem v sloj BK-
StirolFix Speciala, ki je nanesen v debelini 3-4 mm, na že zalepljene toplotnoizolacijske plošče. 
Potem celotno površino izravnamo z novim slojem lepila. Sveže površine je potrebno zaščititi pred 
dežjem in močnim soncem.
Poraba: Približno 4-6 kg/m² za lepljenje in približno 4-7 kg/m² za poravnanje.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru, na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Mineralno lepilo na osnovi belega cementa je zelo fleksibilno, namenjeno tako lepljenju 
elementov stiropora kot tudi vstavljanju armaturne mreže.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo lepilo, mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
brez razcefranja, ostankov olja ali barve. Prašek dodamo v približno 26-28 % vode do popolne 
homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat dobro 
premešamo. Pripravljeno lepilo nanašamo na toplotnoizolacijske plošče (pikčasto na sredino in 
v trakovih po robovih), nato pa plošče lepimo z rahlim vtiskovanjem na podlago. Pri armiranju 
lepilo nanašamo z nazobčano kovinsko gladilko (velikost zoba 8-10 mm) na odprašeno površino 
stiropora, nato pa na tako naneseno sveže lepilo polagamo armaturno mrežo od zgoraj navzdol 
(min. 10 cm preklopa med trakovi mrežice). Potem celotno površino izravnamo z novim slojem 
lepila, tako da je skupna debelina končnega sloja lepila 4-5 mm. Lepilo je potrebno zaščititi pred 
hitrim izsuševanjem in zmrzaljo. Možno polaganje armaturne mrežice: po min. 48 urah. Možna 
uporaba zaključnih slojev: po min. 7 dneh.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c.
Poraba: Približno 4-5 kg/m² za lepljenje in približno 4-5 kg/m² za poravnavanje.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

BK-PlasterFix
LEPILO ZA LEPLJENJE MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ

Uporaba: BK-PlasterFix je gradbeno lepilo na mavčni osnovi, ki se uporablja za lepljenje mavčno- 
kartonskih plošč na zidne površine.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-PlasterFix, mora biti trdna, čista in suha, 
brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. V primeru gladkih površin je potrebno predhodno 
nanesti BK-Beton Kontakt. V primeru močno vpojnih površin je potrebno pred lepljenjem nujno 
premazati z BK-Nivelatorjem. Maso pripravimo z dodajanjem praška v približno 35 % vode do 
popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat 
dobro premešamo. Pripravljeno lepilo nanašamo na mavčno-kartonske plošče pikčasto na robove 
in sredino, z razmikom 30 cm. Alternativno lahko lepilo nanašamo v trakovih po celotni površini 
mavčno-kartonske plošče.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Ne delajte na neposredni sončni svetlobi, vetru in dežju.
Poraba: Približno 3,5-4,0 kg/m².
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.
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BK-ParketFix
LEPILO ZA PARKET

Uporaba: Sintetično lepilo na osnovi polimerne emulzije je namenjeno lepljenju klasičnega 
in lamelnega parketa na cementne estrihe, betonske in lesene podlage. Ima lastnosti dobre 
oprijemljivosti na podlago in dobre fleksibilnosti.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čista, trdna, suha, brez 
ostankov starega olja ali barve. Na podlago nanesemo temeljni premaz ParketFix, razredčen s 
30 % vode. Vlažnost betonske podlage je lahko največ 3 %, parketa pa 8 %. Po potrebi lepilo lahko 
razredčimo z majhno količino vode do 1 %, zaradi konsistence. Nanašamo z nazobčano gladilko v 
sloju debeline 3-5 mm na že pripravljeno podlago. Na naneseno lepilo nato polagamo parket in 
dobro pritisnemo, z brušenjem in lakiranjem se začnemo šele čez najmanj 24 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c.
Poraba: Približno 1-1,2 kg/m², odvisno od talne podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 5, 8 in 25 kg.

BK-ParketFix Prime
ENOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PREMAZ

Uporaba: Enokomponentni poliuretanski premaz brez vode in topil za notranjo uporabo. Primeren 
je tako za temeljni premaz prašnih kot tudi vlažnih površin pred lepljenjem BK-ParketFix PU 
(vlažnost podlage maks. 4 %). Premaz je primeren za vse mineralne podlage, kot so betonske 
površine, cementni estrih, anhidritne podlage ipd.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo premaz, mora biti trdna, čista, suha, brez 
ostankov olja, masti in drugih snovi. Premaza ni dovoljeno razredčiti. Nanašati je potrebno s 
čopičem ali kratkodlakim valjčkom za pleskanje, v tankem enakomernem sloju. Pri podlagah z večjo 
vsebnostjo vlage je potrebno nanašanje ponoviti v razmiku 2 do 3 h. Lepljenje talnih oblog naj 
se izvede po popolni osušitvi premaza (min. 24 h). Za natančnejša navodila poglejte tehnični list 
proizvoda.
Temperatura uporabe: Od +10°c do +25°c, z maks. vlažnostjo zraka 60 %.
Poraba: Okoli 0,15-0,30 kg/m²/sloj, odvisno od vpojnosti in vrste podlage.
Rok trajanja in skladiščenje: Do 9 mesecev v originalno pakirani embalaži. Skladiščiti pri temperaturi 
od +5°c do +25°c, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.
Pakiranje: 6 kg.

BK-Fil
MASA ZA ZAPOLNITEV STIKOV PRI MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČAH

Uporaba: Masana mavčni osnovi tako za zapolnjevanje in armiranje fug pri mavčno-kartonskih 
ploščah kot tudi za zapolnjevanje neravnih površin na ploščah (vijaki, različne poškodbe ipd.).
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo maso na mavčni osnovi, mora biti trdna, 
čista in suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. Maso zmešamo s približno 50 % 
vode do popolne homogenosti. Zapolnjevanje izvajamo do ustrezne debeline, kolikor je potrebno 
za izravnavo s površino plošče. Širina nanesenega sloja mora znašati 20-25 cm, potem vgradimo 
ustrezni armirani trak in obdelamo z gladilko. Na tako obdelane fuge enakomerno nanesemo še 
en sloj BK-Fila v širini 25-30 cm. Ko se utrdi in če se vidijo še kakšne nepravilnosti, jih izravnamo z 
brusnim papirjem.
Poraba: Približno 0,35-0,45 kg/m².
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 kg.
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BK-ParketFix PU
DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LEPILO ZA PARKET

Uporaba: Visokokakovostno, dvokomponentno poliuretansko lepilo, z visoko začetno in končno 
trdnostjo brez vode in topila, za notranjo uporabo. Primerno je za lepljenje vseh vrst parketa, 
laminata, deskastih podov in parketa iz eksotičnega lesa (s poskusnim lepljenjem) na vpojne in 
slabo vpojne podlage. Zaradi dobre oprijemljivosti in prilagodljivosti je primerno za polaganje 
parketa na podlage s talnim ogrevanjem.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti trdna, čista, suha, brez 
prahu, ostankov olja, masti in drugih snovi in premazana s temeljnim premazom BK-ParketFix 
Prime. Podlage ne smejo vsebovati več kot 2 % vlage (priporočljivo je predhodno merjenje). Lepilo 
pripravimo z mešanjem komponent A in B v ustreznem razmerju. Tako pripravljeno lepilo je 
potrebno premešati z mešalnikom z majhnim številom obratov, da dobimo homogeno maso. Lepilo 
nanašamo z nazobčano lopatico tipa B3. Talne obloge pritiskamo na sveže lepilo na podlagi. Talne 
obloge lahko brusimo 24 h po lepljenju ali kasneje. Orodje je potrebno očistiti takoj po končanem 
delu. Za podrobnejša navodila poglejte tehnični list proizvoda.
Opomba: Porebno je biti pozoren na čas vezave lepila, ki znaša 60-75 min. Mešanje komponent v 
poljubnem razmerju ni dovoljeno.
Temperatura uporabe: Od +10°c do +25°c. Čas vezave in sušenja lepila se podaljša pri nižjih in 
skrajša pri višjih temperaturah.
Poraba: Okoli 0,-1,3 kg/m², odvisno od vrste talne obloge in podlage.
Rok trajanja in skladiščenje: Do 12 mesecev v originalno pakirani embalaži. Skladiščiti pri 
temperaturi od +5°c do +25°c, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.
Pakiranje: 10,5 kg (Komponenta A in Komponenta B v skupni embalaži).
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SiproFix BK 90

SiproFix BK 110

SiproFix BK 155

LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČIcE ZA NOTRANJO UPORABO (c1)

LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČIcE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO (c2E)

HITROVEZOČE BELO LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČIcE (c2T)

Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic na zidne in talne površine, izključno na čvrste površine (omete 
na osnovi cementa, apna in betona), za notranjo uporabo, odlične oprijemljivosti in visoke trdnosti.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo lepilo, mora biti čvrsta čista, nosilna, nezmrznjena, 
brez razcefranja, brez ostankov olja ali barve. Maso pripravimo z dodajanjem praška v 26-28 % vode do 
popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo z nanašanjem, jo še enkrat 
premešamo, da dobi lepilo primerno gostoto. Nanašamo z nazobčano gladilko z ustrezno velikostjo 
zobcev, tako da je pokrite 65 % površine ploščice. Velikost zobcev je odvisna od dimenzije ploščic 
(optimalno 4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskujemo v sloj lepila na podlagi, če pa 
je površina neravna, lepilo nanesemo tudi na ploščico, in na ta način izravnamo. Visokovpojne, porozne 
ploščice je potrebno pred postavitvijo navlažiti. Odvečno lepilo odstranimo z vlažno gobico, strjene dele 
pa odstranimo strojno. Odprti čas dela je okrog 20 minut (odvisno od podlage). Fugiranje je možno po 
cca. 24 h.
Poraba: Približno 3-3,5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic na zidne in talne površine, izključno na čvrste površine 
(omete na osnovi cementa, apna in betona), za notranjo uporabo, odlične oprijemljivosti in visoke 
trdnosti. Uporablja se za lepljenje zelo vpojnih keramičnih ploščic.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo lepilo, mora biti čvrsta čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez razcefranja, brez ostankov olja ali barve. Lepilo pripravimo z dodajanjem 
praška v 27-29 % vode do popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo 
z nanašanjem, jo še enkrat dobro premešamo, da dobi lepilo primerno gostoto. Nanašamo z 
nazobčano gladilko z ustrezno velikostjo zobcev, tako da je pokrite 65 % površine ploščice (v primeru 
notranje uporabe), in minimalno 90 % (v primeru zunanje uporabe). Velikost zobcev je odvisna 
od dimenzije ploščic (optimalno 4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Visokovpojne, porozne 
ploščice je potrebno pred postavitvijo navlažiti. Odvečno lepilo odstranimo z vlažno gobico, strjene 
dele pa odstranimo strojno. Odprti čas dela je okrog 30 minut (odvisno od podlage). Fugiranje je 
možno po cca. 24 h.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne delati pri neposrednem soncu, dežju in močnem vetru.
Poraba: Približno 3-3,5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 in 25 kg.

Uporaba: Lepilo na osnovi belega cementa z značilnostjo hitre vezave, namenjeno lepljenju vseh 
vrst keramičnih ploščic, marmorja, granita, steklenih mozaičnih ploščic, naravnega in umetnega 
kamna na zidne, talne in fasadne površine, izključno na trdne podlage (omete na osnovi cementa, 
apna in betona), za zunanjo in notranjo uporabo. Odlična oprijemljivost, visoka trdnost in odpornost 
proti vlagi. Primerno za lepljenje na površine z že obstoječimi ploščicami in na podlage s talnim 
gretjem. Uporablja se lahko za tlakovanje bazenov in drugih objektov, zapolnjenih z vodo v sistemu s 
hidroizolacijskim premazom BK-HidroStop 2. Ne spremeni naravne barve keramičnih oblog.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez cefranja, brez ostankov olja ali barve. Pripravo izvedemo z dodajanjem prahu v 
okoli 26-28 % vode ob intenzivnem mešanju do popolne homogenosti. Maso pustimo stati okrog 
5 min, nato še enkrat premešamo, da dobimo primerno gostoto. Lepilo nanašamo s pomočjo 
nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zobcev, tako da je 65 % površine ploščice prekrite z lepilom (v 
primeru notranje uporabe) in minimalno 90 % (v primeru zunanje uporabe). Velikost zobcev je odvisna 
od dimenzije ploščic (optimalno 4-6 mm za ploščice, velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskamo v sloj lepila 
na podlagi, če pa je površina neravna ali so ploščice večjega formata, lepilo nanašamo tudi na ploščice. 
Ploščice je potrebno polagati, dokler je lepilo sveže (pred oblikovanjem skorjice). V primeru lepljenja 
marmorja in drugih vrst kamna, spremembe barve obloge nikakor ne potapljajmo v vodo, priporočljiv 
pa je tudi poskusni nanos lepila. Za podrobnejša navodila poglejte tehnični list proizvoda. 
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne delati na neposrednem soncu, dežju ali močnem vetru.
Poraba: Okrog 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE www.bekament.hr
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C2E

C2T
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SiproFix BK 160
FLEKSIBILNO LEPILO ZA GRANITNE IN KERAMIČNE PLOŠČIcE (c2TE S1)

Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic, marmorja, granita, naravnega in umetnega kamna na 
zidne, talne in fasadne površine, izključno na čvrste podlage (omete na osnovi cementa, apna in 
betona), za zunanjo in notranjo uporabo. Odlična oprijemljivost, visoka trdnost, fleksibilnost in 
odpornost proti vlagi. Primerno za lepljenje ploščic nizke vpojnosti (~vpojnost ≤ 3 %), ploščic večjih 
dimenzij, ob postavljanju na površine z že obstoječimi ploščicami in na podlage s talnim gretjem. 
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero lepilo nanašamo, mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez cefranja, brez ostankov olja ali barve. Lepilo pripravimo z dodajanjem praška v 
približno 27-29 % vode do popolne homogenosti. Maso pustimo stati 10 minut in preden začnemo 
z nanašanjem, jo še enkrat dobro premešamo da dobi lepilo primerno gostoto. Nanašamo z 
nazobčano gladilko z ustrezno velikostjo zobcev, tako da je pokrite 65 % površine ploščice (v primeru 
notranje uporabe), in minimalno 90 % (v primeru zunanje uporabe). Velikost zobcev je odvisna od 
dimenzije ploščic (optimalno 4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskujemo v sloj 
lepila na podlagi, če pa je površina neravna, lepilo nanesemo tudi na ploščico in s tem izvedemo 
izravnavo. Visokovpojne, porozne ploščice je potrebno pred postavitvijo navlažiti. Odvečno lepilo 
odstranimo z vlažno gobico, strjene dele pa odstranimo strojno. Odprti čas dela je okrog 30 minut 
(odvisno od podlage). Fugiranje je možno po cca. 24 h.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne delati na neposrednem soncu, dežju ali močnem vetru.
Poraba: Približno 3-3,5 kg/m².
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 in 25 kg.

SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKEwww.bekament.hr
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BK-Fugomal
VODOODBOJNA FUGIRNA MASA ZA FUGIRANJE KERAMIČNIH PLOŠČIc

Uporaba: Vodoodbojna fugirna masa visoke kakovosti za fugiranje keramičnih in steklenih ploščic 
ter tudi vseh plošč iz naravnega in umetnega kamna, na vodoravnih in navpičnih površinah. 
Namenjena je za fuge širine do 10 mm, za notranjo in zunanjo uporabo. Odporna je proti nastanku 
plesni. Dostopna je v 24 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem mase za fugiranje, je potrebno fuge očistiti 
od preostalega lepila in prahu. V primeru vgradnje visokovpojnih ploščic in pri delu na visokih 
temperaturah je priporočljivo fuge zmočiti 1 h prej. Maso postopoma dodamo v približno 28 % 
vode, ob stalnem mešanju do popolne homogenosti. Pripravljeno maso uporabimo v roku 1 ure. 
Nanašamo jo z gumastim strgalom v takšni količini, da je fuga dobro zapolnjena z maso. Po 20-
30 minutah, ko se masa na površini utrdi, ploščice obrišemo z zmočeno gobo diagonalno od smeri 
postavljenih ploščic. Talne ploščice so po končanem fugiranju pohodne po preteku 8 ur, ob sušenju 
v normalnih pogojih.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +30°c. Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas 
strjevanja fugirne mase.
Poraba: Približno 0,5-1 kg/m², odvisno od širine fuge in velikosti ploščic.
Rok uporabe: 24 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 2 kg.
Opozorilo: V primeru fugiranja poroznih ploščic je priporočljivo poskusno fugiranje. Če lepilo ni dovolj 
suho, obstaja možnost delne spremembe barve fugirne mase. Fugirna masa ni primerna za naravni 
kamen, ki lahko podleže spremembi barve.

SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE www.bekament.hr
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BK-GletEx Universal

BK-GletEx

BK-GletEx Premium

IZRAVNALNA MASA ZA STROJNO IN ROČNO IZRAVNAVANJE NOTRANJIH ZIDNIH POVRŠIN

IZRAVNALNA MASA NA OSNOVI APNA ZA IZRAVNAVANJE NOTRANJIH ZIDNIH POVRŠIN

IZRAVNALNA MASA ZA DEBELOSLOJNO IZRAVNAVANJE NOTRANJIH ZIDNIH POVRŠIN

Uporaba: Izravnalna masa za tankoslojno izravnavo notranjih zidnih površin, za strojni in ročni 
nanos.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx Universal nanašamo, mora biti trdna, čista in 
suha in če je potrebno, impregnirana z BK-Podlogo ali BK-Nivelatorjem pri močno vpojnih površinah. 
Maso pripravimo z dodajanjem praška v približno 40 % vode, da dobimo homogeno maso, brez 
grudic. Maso pustimo stati najmanj 30 minut (po možnosti tudi dlje) in preden jo začnemo nanašati, 
jo še enkrat dobro premešamo in po potrebi dodamo še vodo, da dobimo ustrezno gostoto. Maso po 
navadi nanašamo v dveh slojih, strojno ali ročno, v največji debelini do 3 mm. Drugi sloj nanašamo 
šele, ko se prvi popolnoma osuši, po vsakem sloju pa je potrebno morebitne nepravilnosti obdelati z 
brusnim papirjem, finosti 180-240, odvisno od tehnike in namena.
Poraba: Približno 1-1,5 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Praškasta masa na apneni osnovi za tankoslojno izravnavo notranjih zidnih površin. 
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx nanašamo, mora biti trdna, čista in suha in 
če je potrebno, impregnirana z BK-Podlogo pri zelo vpojnih površinah. Praškasto maso postopoma 
dodamo v približno 36 % vode, da dobimo homogeno maso, brez grudic. Maso pustimo stati 10 
minut in preden začnemo nanašati, jo še enkrat dobro premešamo. Maso po navadi nanašamo v 
dveh slojih, ročno s kovinsko gladilko, v največji debelini do 4 mm. Drugi sloj nanašamo šele, ko se 
prvi popolnoma posuši, po vsakem sloju pa morebitne nepravilnosti obdelamo z brusnim papirjem, 
finosti 180-240, odvisno od tehnike in namena.
Poraba: Približno 1-1,5 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 in 25 kg.

Uporaba: BK-GletEx Premium je zaradi možnosti nanašanja debelejšega sloja zelo primeren za 
izravnavanje grobih sten, ometanih z apneno-cementnimi ter apnenimi in mavčno-apnenimi ometi 
ter za izravnavanje betonskih sten in mavčno-kartonskih plošč.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx Premium nanašamo, mora biti trdna, čista in 
suha in če je potrebno, impregnirana z BK-Podlogo ali BK-Nivelatorjem pri močno vpojnih površinah. 
Praškasto maso postopoma dodamo v približno 40 % vode (okoli 10 l vode za 25 kg prahu), da dobimo 
homogeno maso, brez grudic. Maso pustimo stati 5 minut in preden jo začnemo nanašati, jo še 
enkrat dobro premešamo. Maso po navadi nanašamo v dveh slojih, strojno ali ročno, v največji 
debelini do 6 mm. Drugi sloj nanašamo, ko se prvi popolnoma osuši, po vsakem sloju pa morebitne 
nepravilnosti obdelamo z brusnim papirjem, finosti 180-240, odvisno od tehnike in namena. Pred 
nanosom disperzivnih barv je nujno potrebno opraviti pripravo površine z nanosom osnovnega 
premaza.
Poraba: Približno 1,5-2 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

IZRAVNALNE MASEwww.bekament.hr
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BK-GletEx S
MIKROARMIRANA IZRAVNALNA MASA ZA IZRAVNAVANJE ZUNANJIH ZIDNIH POVRŠIN

Uporaba: Mikroarmirana izravnalna masa  na mineralni osnovi, za tankoslojno izravnavo zunanjih 
zidnih površin. Uporablja se za ročni nanos v skupni debelini maksimalno do 5 mm.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx S nanašamo, mora biti trdna, čista in suha in 
če je potrebno, impregnirana z BK-Podlogo pri zelo vpojnih površinah. Praškasto maso postopoma 
dodamo v približno 40 % vode, da dobimo homogeno maso, brez grudic. Maso pustimo stati 10 minut 
in preden jo začnemo nanašati, jo še enkrat dobro premešamo. Maso po navadi nanašamo v dveh 
slojih, ročno s kovinsko gladilko, v največji debelini maksimalno 5 mm. Drugi sloj nanašamo šele, ko 
se prvi popolnoma osuši, po vsakem sloju pa morebitne nepravilnosti obdelamo z brusnim papirjem, 
finosti 150-220, odvisno od tehnike in namena.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne delajte pri neposrednem soncu, dežju in močnem vetru.
Poraba: Približno 1,5-2,5 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 in 25 kg.

IZRAVNALNE MASE www.bekament.hr
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SAMORAZLIVNA MASA ZA TLA

Uporaba: Samorazlivna masa visoke trdnosti za tankoslojno izravnavo betonskih površin in glazur / 
estriha pred lepljenjem parketa, keramike, PVc in drugih talnih podlag v stanovanjskih in podobnih 
stavbah. Proizvod ni namenjen za zaključni sloj. Debelina nanosa sloja znaša od 2 mm do 10 mm, 
čas sušenja pa 12 h/mm debeline. Uporablja se za notranje in zunanje površine (zunaj v sistemu s 
hidroizolacijskimi premazi BK-HidroStop). Primerna za sisteme s talnim gretjem.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-Liv nanašamo, mora biti trdna, čista, brez prahu in brez 
slabo povezanih delov. Preden začnemo z nanosom, je potrebno podlago impregnirati z BK-Bond-
premazom, razredčenim po navodilih. V primeru starih, suhih podlag je zelo pomembno impregnirati 
površino s premazom BK-Acryl 24 ur pred razlitjem mase, da preprečimo hitro sušenje in nepopolno 
strditev BK- Liva. Prašek postopoma dodamo v približno 21 % vode, ob stalnem mešanju do popolne 
homogenosti. Obvezno upoštevati priporočeni odstotek vode, saj odstopanje pri doziranju vode vpliva 
na kakovost BK- Liva. Maso pustimo stati 5 min, nato jo znova premešamo. Maso razlijemo na podlago 
in jo razvlečemo s pomočjo nazobčane gladilke, še posebej previdno pri kotih. Po razlitju je potrebno 
zaželeno površino prevleči tudi s posebnim igličastim valjčkom (valjček »jež«), da odstranimo mehurčke 
zraka. Za podrobnejša navodila poglejte tehnični list proizvoda. Pripravljeno maso uporabimo v roku 2 
ur. Največja debelina sloja je 5 mm, čas sušenje pa traja 1 dan/mm debeline.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Omet je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.
Poraba: Približno 1,4-1,5 kg/m²/mm debeline.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

BK-Liv

PRIPRAVLJENA IZRAVNALNA MASA ZA IZRAVNAVANJE NOTRANJIH ZIDNIH POVRŠIN

PRIPRAVLJENA MIKROARMIRANA IZRAVNALNA MASA ZA EKSTERIER 

Uporaba: Gotovi kit za tankoslojno izravnavo notranjih stenskih površin, za strojno in ročno 
nanašanje.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx Acryl nanašamo, mora biti trdna, čista in suha 
in če je treba, impregnirana z BK-Podlago ali BK-Nivelatorjem pri zelo vpijajočih podlagah. Maso 
po navadi nanašamo s kovinsko gladilko v dveh slojih, največje debeline do 3 mm. Po strojnem 
nanosu opravimo ročno izravnavanje površine z gladilko, da odstranimo odvečni material. Drugi sloj 
nanašamo šele, ko se prvi popolnoma osuši, po vsakem sloju pa morebitne nepravilnosti obdelamo 
z brusnim papirjem, finosti 180-240, odvisno od tehnike in namena.
Poraba: Približno 1,5-2 kg/m².
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg.

Uporaba: Pripravljena mikroarmirana izravnalna masa za strojno in ročno tankoslojno izravnavo 
zunanjih zidnih površin.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero BK-GletEx S Acryl nanašamo, mora biti trdna, čista in 
suha in če je potrebno, impregnirana z BK-Podlogo ali BK-Nivelatorjem pri zelo vpojnih podlagah. 
Maso po navadi nanašamo s kovinsko gladilko v dveh slojih, največje debeline do 3 mm. Po strojnem 
nanosu opravimo ročno izravnavanje površine z gladilko, da odstranimo odvečni material. Drugi sloj 
nanašamo, ko se prvi popolnoma osuši, po vsakem sloju pa morebitne nepravilnosti obdelamo z 
brusnim papirjem, finosti 150-220, odvisno od tehnike in namena.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne uporabljati ob neposrednem soncu, vetru in dežju.
Poraba: Približno 1,5-2 kg/m², odvisno od hrapavosti podlage.
Rok uporabe: Do 12 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 8 in 25 kg.

BK-GletEx Acryl

BK-GletEx S Acryl
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BK-Mal 120

BK-Mal 220

BK-Mal 320

cEMENTNI OMET ZA BRIZGANJE

cEMENTNO-APNENI STROJNI OMET

MAVČNO-APNENI STROJNI OMET

Uporaba: cementni omet za brizganje za ročno in strojno uporabo na zunanjih in notranjih zidnih 
površinah iz opeke, blokov, siporeks blokov in betona. Na podlagah izenačuje vpojnost in daje hrapavo 
površino ter izboljšuje oprijem pred ometanjem s strojnimi ometi BK-Mal 220 ali BK-Mal 420.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo omet z brizganjem, mora biti trdna, čista, suha 
in brez slabo vezanih delov. Vpojne podlage je potrebno navlažiti ali premazati z BK-Nivelatorjem 
pred nanosom. Prašek intenzivno zmešamo s približno 23-25 % vode do popolne homogenosti. Omet 
pustimo stati, pred uporabo pa ga še enkrat zmešamo, potem ga na podlago nanašamo ročno ali 
strojno. Nanos se po navadi izvaja v dveh fazah, z metodo sveže na sveže, goseničasto strojno na 
predhodno pripravljeno podlago. Ko omet z brizganjem nanesemo na zid, ga ne izravnamo, ampak 
površino pustimo grobo, da preko nje lahko nanašamo drugo vrsto ometa. BK-Mal 120 ni namenjen 
zapolnjevanju razpok na podlagi. Omet se mora strjevati enakomerno. Neposredno segrevanje 
ometa ni priporočljivo.
Temperatura uporabe: Od +5°c in +30°c. Omet je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.
Poraba: Približno 8-12 kg/m².
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg.

Uporaba: cementno-apneni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih zidnih površinah iz 
opeke, blokov, siporeks blokov in betona. Proizvod je uporaben na mokrih zankah in površinah, kjer 
bomo postavljali keramiko.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo omet, mora biti trdna, čista in brez prahu, brez 
slabo vezanih delov in mastnih madežev. Zapiranje razpok, fug, električnih odprtin je potrebno končati 
pred začetkom ometavanja. Ko betonske ali druge gladke površine ometemo, je na podlago potrebno 
nanesti BK-Beton Kontakt, da izboljšamo oprijem ometa. V primeru zelo vpojnih, poroznih podlagah 
(siporeks bloki) je potrebno podlago zgladiti z BK-Nivelatorjem, da preprečimo neenakomerno 
sušenje in pokanje ometa. V primeru večjih neravnin na površini je potrebno predhodno nanesti 
BK- Mal 120. Prašek intenzivno zmešamo s približno 22-24 % vode do popolne homogenosti. Omet 
nanašamo strojno goseničasto v debelini minimalno 10 mm, maksimalno pa 25 mm. Zatem omet 
razvlečemo s H-letvijo, podrežemo, filcamo in zgladimo. Pri potrebnih večjih debelinah ometa je 
potrebno kontinuirano nanašati omet po načelu sveže na sveže do potrebne debeline (x 40 mm). 
Omet se mora strjevati enakomerno. Neposredno segrevanje ometa ni priporočljivo.
Temperatura uporabe: Od +5°c in +30°c. Omet je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.
Poraba: Približno 11-12 kg/m²/cm debeline.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg.

Uporaba: Mavčno-apneni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih zidnih površinah iz opeke, 
blokov, siporeks blokov in betona. Proizvod ni uporaben na mokrih zankah in površinah, kjer bomo 
postavljali keramiko.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero omet nanašamo, mora biti trdna, čista in brez prahu, brez 
slabo vezanih delov in mastnih madežev. Zapiranje razpok, fug, električnih odprtin je potrebno končati 
pred začetkom ometavanja. Ko betonske ali druge gladke površine ometemo, je potrebno na podlago 
nanesti BK-Beton Kontakt, da izboljšamo oprijem ometa. V primeru zelo vpojnih, poroznih podlagah 
(siporeks bloki) je potrebno podlago zgladiti z BK-Nivelatorjem, da preprečimo neenakomerno sušenje 
in pokanje ometa. Prašek intenzivno zmešamo s približno 30 % vode do popolne homogenosti. Omet 
nanašamo strojno goseničasto v debelini minimalno 10 mm, maksimalno pa 25 mm. Zatem omet 
razvlečemo s H-letvijo, podrežemo, filcamo in zgladimo. Pri potrebnih večjih debelinah ometa je 
potrebno kontinuirano nanašati omet po načelu sveže na sveže do potrebne debeline (maks. 40 mm). 
Omet se mora strjevati enakomerno. Neposredno segrevanje ometa ni priporočljivo.
Temperatura uporabe: Od +5°c in +30°c. Omet je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem. Med 
fazo sušenja in strjevanja ni dovoljeno naknadno vlaženje ometa.
Poraba: Približno 10-11 kg/m²/cm debeline.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg.
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BK-Mal 420
OJAČEVALNI cEMENTNO-APNENI STROJNI OMET

Uporaba: cementno-apneni omet, izjemne trdnosti, za strojno in ročno uporabo na zunanjih zidnih 
površinah iz opeke, blokov, siporeks blokov in betona. Proizvod je uporaben na mokrih zankah in 
površinah, kjer bomo postavljali keramiko. Proizvod odlikujeta visoka mehanična trdnost in dobra 
oprijemljivost na podlago, zato je ta vrsta ometa še zlasti primerna tam, kjer se bodo naknadno 
postavljali težji stenski elementi.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero omet nanašamo, mora biti trdna, čista in brez prahu, brez 
slabo vezanih delov in mastnih madežev. Zapiranje razpok, fug, električnih odprtin je potrebno končati 
pred začetkom ometavanja. Ko betonske ali druge gladke površine ometemo, je potrebno na podlago 
nanesti BK-Beton Kontakt, da izboljšamo oprijem ometa. V primeru zelo vpojnih, poroznih podlagah 
(siporeks bloki) je potrebno podlago zgladiti z BK-Nivelatorjem, da preprečimo neenakomerno sušenje 
in pokanje ometa. V primeru večjih neravnin na površini je potrebno predhodno nanesti BK-Mal 120. 
Prašek intenzivno zmešamo s približno 22-24 % vode do popolne homogenosti. Omet nanašamo 
strojno goseničasto v debelini minimalno 10 mm, maksimalno pa 25 mm. Zatem omet razvlečemo 
s H-letvijo, podrežemo, filcamo in zgladimo. Pri potrebnih večjih debelinah ometa je potrebno 
kontinuirano nanašati omet po načelu sveže na sveže do potrebne debeline (maks. 40 mm). Omet se 
mora strjevati enakomerno. Neposredno segrevanje ometa ni priporočljivo.
Temperatura uporabe: Od +5°c in +30°c. Omet je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.
Poraba: Približno 11-12 kg/m²/cm debeline.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg.
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BK-HidroStop 1

BK-HidroStop 2

ENOKOMPONENTNI HIDROIZOLAcIJSKI PREGIBNI PREMAZ

DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZ

Uporaba: Enokomponentni, hidroizolacijski, prilagodljivi premaz za vodoravno in navpično zaščito 
površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov, kot so kuhinja, 
kopalnica, kabina za prhanje, bazeni ter tudi hidroizolacijo kletnih površin, teras itd. Namenjen 
je notranji in zunanji uporabi, za pozitivni ali negativni pritisk vode ≤ 1,5 bar. Material ni namenjen 
zaključni obdelavi površin, niti za sisteme, ki so v nenehnem stiku z vodo.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-HidroStop 1, mora biti trdna, brez prahu, 
očiščena od maščob, plesni in slabo vezanih delov. Gladke, slabo vpojne betone premažemo z BK-Beton 
Kontaktom. Premaz pripravimo z dodajanjem praška v približno 30 % vode, do popolne homogenosti. 
Maso pustimo stati 5 minut, nato jo znova zmešamo in nanesemo na predhodno pripravljeno podlago 
v roku 60 minut. Maso nanašamo s čopičem v dveh premazih, z navzkrižnim postopkom, do popolnega 
prekritja površine. Debelina enega sloja je približno 1 mm, naslednji sloj pa nanašamo šele, ko se prvi 
utrdi. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, veter itn.).
Poraba: Približno 1,5-2 kg/m² za dva premaza, odvisno od kakovosti podlage.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, dežju, niti pri močnem 
vetru. Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas sušenja premaza.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg.

Uporaba: Dvokomponentni, hidroizolacijski polimer-cementni premaz za vodoravno in navpično 
zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov, kot so 
kuhinja, kopalnica, kabina za prhanje, bazeni ter tudi hidroizolacijo kletnih površin, teras, lož itn. 
Namenjen je notranji in zunanji uporabi, za pozitivni ali negativni pritisk vode ≤ 1,5 bar. Primeren za 
izolacijo površin, ki so v dolgotrajnem neposrednem stiku z vodo.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-HidroStop 2, mora biti trdna, brez prahu, 
očiščena od maščob, plesni in slabo vezanih delov. Gladke, slabo vpojne betone premažemo z BK- 
Beton Kontaktom. Premaz pripravimo z mešanjem komponente A z ustrezno količino komponente B, 
ob dodajanju manjše količine vode (5-8 % na celotno maso), do popolne homogenosti. Maso pozorno 
nanašamo s čopičem z dvema do tremi premazi, z navzkrižnim postopkom, dokler popolnoma ne 
prekrijemo cele površine. Debelina enega sloja je približno 1-2 mm, naslednji sloj pa nanašamo šele, 
ko se prvi utrdi. Priporočljivo je, da končni sloj poravnamo s kovinsko gladilko. Pripravljeno maso 
moramo porabiti v 1 h. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, 
veter itn.).
Poraba: Približno 2-2,5 kg/m², odvisno od kakovosti podlage.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, dežju, niti pri 
močnem vetru. Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas sušenja premaza.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah. Komponento B 
zaščititi pred sončno svetlobo in zmrzaljo.
Pakiranje: 20 kg komponenta A in 5 l komponenta B.

HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZI www.bekament.hr

BK-HidroStop Extra
PREGIBEN HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZ

Uporaba: Enokomponentni hidroizolacijski premaz, izjemne prilagodljivosti za vodoravno in navpično 
zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov, kot so kuhinja, 
kopalnica, kabina za prhanje, bazeni ter tudi hidroizolacijo kletnih površin, teras itn. Namenjen 
je notranji in zunanji uporabi, za pozitivni ali negativni pritisk vode ≤ 1,5 bar. Zaradi svoje izjemne 
fleksibilnosti je primeren za zaščito betonskih in drugih površin, ki so izpostavljene raznim vplivom.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-HidroStop Extra, mora biti trdna, brez 
prahu, očiščena od maščob, plesni in slabo vezanih delov. Gladke, slabo vpojne betone premažemo 
z BK-Beton Kontaktom. Premaz pripravimo z dodajanjem praška v približno 30 % vode, do popolne 
homogenosti. Maso pustimo stati 5 minut, nato jo znova premešamo in nanesemo na vlažno površino 
v roku 60 minut. Maso pozorno nanašamo s čopičem v dveh premazih, z navzkrižnim postopkom. 
Debelina enega sloja je približno 1 mm, naslednji sloj pa nanašamo šele, ko se prvi strdi. Hidroizolacijski 
premaz je potrebno zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, veter itn.).
Poraba: Približno 2-2,5 kg/m²,odvisno od kakovosti podlage.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Ne uporabljati pri neposrednem soncu, dežju, niti pri močnem 
vetru. Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas sušenja premaza.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalni embalaži, v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5 kg.
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BK-Hidrostop 5/5
DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLAcIJSKI FLEKSIBILNI PREMAZ

Uporaba: Dvokomponentni, hidroizolacijski, fleksibilni polimercementni premaz za navpično in 
vodoravno zaščito površin proti vlagi. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov: 
kuhinjskih prostorov, kopalnic, kabin za prhanje, bazenov, kletnih površin itd. Primeren je za zunanjo 
in notranjo uporabo, za pozitivni in negativni tlak ≤ 1,5 bar.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-HidroStop 5/5, mora biti trdna, brez 
prahu, mastnih madežev, plesni in slabo vezanih delcev. Gladke, slabo vpojne betonske površine je 
potrebno premazati z BK-Beton Kontaktom. Premaz pripravimo z dodajanjem komponente v prahu 
A tekoči komponenti B in z mešanjem do popolne homogenosti. Masa mora mirovati okoli 5 min, 
nato jo ponovno premešamo. Za prvi sloj v zmešano maso lahko dodamo do 10 % vode. Pripravljeno 
maso je potrebno uporabiti v roku 1 h. Premaz nanašamo s čopičem v dveh slojih (po potrebi v treh) z 
navzkrižnim postopkom do popolnega prekrivanja površine. Debelina enega sloja naj znaša približno 
1 mm. Naslednji sloj nanesemo po osušitvi predhodnega sloja. Hidroizolacijski premaz je potrebno 
zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, veter).
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c.
Poraba: Okoli 2-2,5 kg/m², odvisno od kakovosti podlage.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži in v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 10 kg (2 komponenti po 5 kg v skupni embalaži).

BK-Fleks
HIDROIZOLAcIJSKI PREMAZ ZA RAVNE STREHE

Uporaba: Hidroizolacijski fleksibilen, z vodo razredčen premaz, je namenjen sanaciji in zaščiti ravnih 
streh. Ima dober oprijem na beton, osušeni film pa odlikujeta visoka elastičnost in vodoodbojnost.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašamo BK-Fleks, mora biti trdna, čista in brez prahu. Pri 
starih površinah je potrebno odstraniti vse dele, ki se ne oprijemajo dobro na podlago, nato pa neravnine 
in razpoke na podlagi zapolnimo z armiranim fleksibilnim polnjenjem. Porebno je impregnirati površino 
z BK-Fleksom, razredčenim z vodo v razmerju 1:1, potem pa se s čopičem nanašati nerazredčeno 
disperzijo. Priporočljivo je, dokler je prvi sloj še vedno svež, narediti armiranje premaza z vtiskovanjem 
steklene mrežice. Po popolnem sušenju prvega sloja nanesemo še drugega, če je potrebno, pa tudi 
tretjega. Časovni interval med nanosi mora obsegati 12 ur.
Temperatura uporabe: Od +5°c do +25°c. Preden se namaz popolnoma strdi, je potrebno le-tega 
zaščititi pred neposrednim vplivom dežja, hitrega sušenja in mraza.
Poraba: Približno 0,7 kg/m² za dva premaza.
Rok uporabe: Do 18 mesecev, pakirano v originalni embalaži. Skladiščiti pri temperaturi od +5°c do 
+25°c, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, ne sme zmrzniti.
Pakiranje: 8 in 20 kg.
Opozorilo: Površine, premazane z BK-Fleksom, morajo imeti rahel nagib in narejeno parno zaporo.
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BK-Silicon Sanitar

BK-Silicon NEUTRAL Profi

SANITARNI SILIKON

MASA ZA TESNJENJE

Uporaba: Za tesnjenje vseh spojev in kritičnih mest v kopalnici, kuhinji, stranišču itd. Za zunanjo 
in notranjo uporabo. Odporen proti staranju, krčenju, pokanju, spremembi barve, odporen proti 
plesni in vodi. Dobro se oprijema na keramiko, steklo, emajl in ploščice. Ne nanašajte na kovine, 
občutljive na korozijo, beton, cement, omet, naravni kamen zaradi izparevanja kisline itd.
Priprava in nanašanje: Dobro očistimo fugo, vtisnemo enakomerno silikon in ga izravnamo. 
Temperatura dela +5°c do +40°c. Odporen na temp. -40°c do +120°c.
Splošna navodila: Acetatna osnova, upoštevajte tehnična navodila. Hraniti na suhem in hladnem 
mestu.
Rok trajanja: 18 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 280 ml.

Uporaba: Za trajno elastično tesnjenje steklenih, gradbenih in sanitarnih spojev z maksimalnim 
premikanjem spoja do 25 %.
Priprava in nanašanje: Na čisti, suhi, nezamaščeni površini brez prahu. Na splošno se odlično 
oprijema na steklo, kovine, kot so aluminij, medenina in nerjaveče jeklo, in plastiko, kot so trdi 
PVc, Pc, ABS, trdi PS in poliester. Za porozne površine, kot sta kamen, beton, je potrebno uporabiti 
ustrezen osnovni premaz.
Splošna navodila: Nevtralno delovanje. Trajno elastičen. Odporen proti UV-žarkom, vlagi, 
vremenskim razmeram, vodi. Sanitarna formulacija. Obstojna barva. Ne deluje korozivno na 
kovine. Neprijeten vonj. Za več informacij glejte Tehnični list.
Rok trajanja: 12 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5 °c do +25°c.
Pakiranje: 280 ml.

SILIKONI / MASE ZA TESNJENJE www.bekament.hr

BK-Silicon Universal
UNIVERZALNI SILIKON

Uporaba: Za tesnjenje oken in vrat, steklene opeke, umivalnikov, sten in kuhinjskih keramičnih 
tal. Za zunanjo in notranjo uporabo. Odporen proti staranju, različnim vremenskim in kemičnim 
vplivom, krčenju in pokanju. Dobro se oprijema na steklo, porcelan, ploščice, kovino in trdi PVc. 
Ne uporabljati za izdelavo akvarija, ker vsebuje fungicid. Ne nanašajte na kovine, občutljive na 
korozijo, beton, cement, omet, naravni kamen zaradi izparevanja kisline itd. Za zunanjo in notranjo 
uporabo. 
Priprava in nanašanje: Dobro očistiti fugo, vtisnite enakomerno silikon in ga izravnajte. 
Temperatura dela +5°c do +40°c. Odporen na temp. -40°c do +120°c.
Splošna navodila: Acetatna osnova, upoštevajte tehnična navodila. Hraniti na suhem in hladnem 
mestu.
Rok trajanja: 18 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 280 ml.
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BK-SuperFlex PU

BK-InstantFix

BK-UltraX

MASA ZA POLNJENJE IN LEPLJENJE

SUPER-MOČNO VODOODPORNO LEPILO 

  ELASTIČNO LEPILO / TESNILO

Uporaba: Visokomodularna enokomponentna masa na osnovi poliuretana za tesnjenje in 
lepljenje. Lepljenje panelov, zidnih lajšen, okenskih klopic. Tesnjenje ekspanzijskih spojev v 
skoraj vseh gradbenih konstrukcijah. Tesnjenje spojev na betonu, naravnem kamnu, lesu, železu, 
aluminiju, cinku, emajlu, keramiki in PVc-ju, v zaprtem in odprtem prostoru. Trajna elastičnost ob 
vseh vremenskih spremembah.
Priprava in nanašanje: Površine morajo biti čiste in suhe, brez prahu in maščob, če je potrebno, 
uporabimo ustrezen osnovni premaz. Med zapolnjevanjem spoja paziti, da ne vstopa zrak. Ujeti 
zrak se lahko s spremembo temperature razširi in zvije zatesnjene površine. Poleg drugega se 
na priporoča za glazuro, akvarije, PE, PP, teflonske in bitumenske površine. Ni možno obarvati 
z alkidno smolo. Ne uporablja se na obarvanem lesu ali na vlažnih podlagah zaradi nastajanja 
mehurčkov. Pojavi se lahko rahlo rumena barva na tesnilu ob izpostavljanju UV-žarkom. 
Rok trajanja: 12 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 300 ml.

Uporaba: Super močno, vsestransko, vodoodporno lepilo s trenutnim oprijemom in trajno 
elastičnostjo. Za notranjo in zunanjo uporabo brez uporabe mehanične podpore. Ne vsebuje topila 
in vode.
Priprava in nanašanje: Površina mora biti čista, suha in brez maščob. Uporabiti vrh v obliki črke 
»V« za nanašanje navpičnih in vzporednih trakov z nekaj razmika med njimi. Za maksimalno 
trdnost pustiti razmik 2-3 mm med lepljenimi materiali, da zagotovimo dobro prezračevanje. Po 
strditvi odpornost na temperaturo od -40°c do +90°c.
Rok trajanja: 12 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 290 ml.

Uporaba: BK-UltraX je večnamensko vzdržno elastično lepilo/tesnilo. Primerno za tesnjenje 
spojev v sanitarnih prostorih, spojev karoserije, na gradbenih kontejnerjih in v ladjedelništvu, 
talnih spojev in fug, v gradbeništvu in industriji. Kot lepilo za les, plastične dekorativne panele, 
aluminijske trakove itd.
Priprava in nanašanje: Nanašati na čisto, suho, razmaščeno in od prahu očiščeno površino. Za
lepljenje aplikacij lepilo nanesti v navpičnih črtah na razdalji 15 cm.
Splošna navodila: Odlično se oprijema na večino ne-poroznih površin. Barva se s sistemi barv na 
osnovi vode. Zgodi se lahko, da porumeni v temnih prostorih. Trajen in elastičen. Velika trdnost pri 
zatezanju. Lepljenje in tesnjenje. Hitro se strdi. Lepilo lahko absorbira vibracije.
Rok trajanja: 18 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 290 ml.

SILIKONI / MASE ZA TESNJENJEwww.bekament.hr



41BEKAMEnT kataloG IZDElkoV

BK-AcrylKit

BK-DecoFix

 AKRILNA MASA ZA TESNJENJE

  MONTAŽNO LEPILO

Uporaba: Za tesnjenje razpok na stenah, odlična odpornost proti vremenskim vplivom. Za 
tesnjenje fug med stenami in okni / vrati / žaluzijami ter razpok v zidu. Odlično se oprijema na 
večino gradbenih materialov, kot so: omet, beton, les idr. Primerna za zunanjo in notranjo uporabo. 
Lahko jo premažemo.
Priprava in nanašanje: Akrilno maso je potrebno nanašati enakomerno in nato izravnati. Takoj za 
tem odstraniti lepilni trak. Temperatura dela od +5°c do +40°c.
Splošna navodila: Zaščititi pred zmrzaljo.
Rok trajanja: 18 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 280 ml.

Uporaba: Za lepljenje dekorativnih panelov in ornamentov iz trde pene. Za lepljenje pene iz 
polistirena in poliuretana na vpojnih podlagah. Za tesnjenje kotnih spojev dekorativnih panelov.
Priprava in nanašanje: Površine morajo biti čiste, suhe in čvrste. Lepilo nanašati pikčasto ali v 
trakovih (površina ne sme biti v celoti zalepljena). Material se mora postaviti drsno in ga moramo 
močno pritisniti. Vsaj ena od površin mora biti porozna, da se lepilo posuši.
Splošna navodila: Dekorativno lepilo na osnovi emulzije brez topila. Lepilo se strjuje z izparevanjem 
vode in ustvarja trajen, vodoodporen spoj visoke trdnosti. Po strditvi ga je možno barvati. Pred 
uporabo preberite varnostni in tehnični list. 
Rok trajanja: 18 mesecev, hraniti v zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu pri temperaturi 
od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 280 ml.

SILIKONI / MASE ZA TESNJENJE www.bekament.hr
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PUR-PENEwww.bekament.hr

BK-Pur Universal

BK-Pur Universal Gun

 MONTAŽNA PENA

  PIŠTOLSKA PENA

Uporaba: Montaža in lepljenje oken - zapolnjuje praznine (npr. med žaluzijami in zidom), zapolnjuje 
zidne fuge po montaži gotovih gradbenih elementov - zapolnjuje cevovodne odprtine skozi 
zidove in strope - učvrstitev in izolacija panelov, valovitih plošč, kritin itd. - zapolnjuje električne 
instalacije - antenske odprtine in cevi - prehode na področju strehe.
Priprava in nanašanje: Površina mora biti čvrsta, čista, brez maščobe in olja. Dobro navlažite. 
Pokrijte površine, na katere nanašate peno. Velike fuge zapolnite z več sloji in navlažite med 
vsakim slojem. Ne prepolnite (pena se širi še 2 do 3-krat). Ne uporabljajte za prostore, ki nimajo 
dostopa do zraka. Ni primerna za uporabo pod vodo in zapolnjevanje velikih zaprtih lukenj brez 
možnosti vstopa vlažnosti. Pena se ne oprijema na površine, kot so polithilen, silikon, teflon, 
maščoba in podobno. Strjena PUR-pena mora biti zaščita pred UV-sevanjem s premazom ali 
tesnilom. Sveža onečiščenja odstraniti s čistilcem za PUR-peno.
Tehnični podatki:
•Penetracija pene: do 40 l.
•Razred gradbenega materiala: B3.
•Zvočna izolacija: do 56dB.
•Toplotna izolacija vrednost: 0,03 W/ mK.
•Temperatura vsebine: +5°c do +35°c, optimalna temperatura doze in okolja: +20°c.
•Suho na dotik: 20 min.
•Izrežite po: 60 minutah (odvisno od vlažnosti, temperature in debeline sloja).
Rok trajanja: 18 mesecev, pokončno, na suhem in pri temperaturi med +5°c in 25°c.
Pakiranje: 250 ml, 500 ml, 750 ml.

Uporaba: Enokomponetna PUR-Pena se strjuje s pomočjo vlage. Obdelava z ustaljeno montažno 
pištolo. Po sušenju netopna, vodoodporna, trajno elastična. Lahko jo omečemo, prelepimo, 
premažemo ali barvamo. Odlično se oprijema na beton, omet, zidove, les in številne plastične 
materiale (polistiren, strjeno PUR-peno, poliester, trdi PVc, razen PE / silikon), celo na mokri 
podlagi. Odporna proti vsem standardnim gradbenim kemikalijam.
Priprava in nanašanje: Površina mora biti čvrsta, čista, brez masti in olja. Dobro navlažiti. Pokriti
površine, na katere nanašamo peno. Velike fuge zapolnimo v več slojih in navlažimo med vsakim 
slojem. Ne prepolnite (pena se širi še 2 do 3-krat). Ne uporabljajte za prostore, ki nimajo dostopa 
do zraka. Ni primerna za uporabo pod vodo in zapolnjevanje velikih zaprtih lukenj brez možnosti 
vstopa vlažnosti. Pena se ne oprijema na površine, kot so polithilen, silikon, teflon, maščoba in 
podobno. Strjena PUR-pena mora biti zaščita pred UV-sevanjem s premazom ali tesnilom. Sveža 
onečiščenja odstraniti s čistilcem za PUR-peno. Strjene ostanke PUR-pene lahko odstranimo 
strojno (po 1-2 dneh odstopijo s kože).
Tehnični podatki:
• Penetracija pene: do 40l.
• Razred gradbenega materiala: B3.
•Zvočna izolacija: do 56dB.
• Toplotna izolacija vrednost: 0,03 W/mK.
•Temperatura vsebine: +5°c do +35°c, optimalna temperatura doze in okolje: +20°c.
•Suho na dotik: 20 min.
•Izrežite po: minutah (odvisno od vlažnosti, temperature in debeline sloja).
Rok trajanja: 18 mescev, pokončno, na suhem in na temperaturi med +5°c in 25°c.
Pakiranje: 750 ml.
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BK-Pur Premium

BK-Pur Premium Gun

 NIZKOEKSPANZIVNA MONTAŽNA PENA

 NIZKOEKSPANZIVNA PIŠTOLSKA PENA

Uporaba: Montažna pena za kanalčke je enokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena, 
narejena posebno za potrebe maksimalne izkoriščenosti pri majhni ekspanziji z možnostjo uporabe 
pri temperaturah do +35°c. Ta pena ima odlično strukturo tudi pri +5°c. Odlično se oprijema    na 
beton, omet, stene, les, polistiren, zmehčani PVc, pečeno opeko in kanalčke. Zapolnjevanje razpok, 
postavljanje okvirjev oken in vrata. Izolacija cevovodnih sistemov, pričvrstitev izolatorjev in zaščitnih 
cevi v stenah, hitra montaža strehe in postavljanje strešnih kanalov.
Priprava in nanašanje: Uporabljati na površinah brez prahu in razmaščenih površinah. Prekriti 
naprave in druge površine, da se ne umažejo. Pred nanosom je priporočljivo suhe podlage navlažiti z 
vodo s pomočjo razpršila zaradi bolj kakovostne strukture pene. BK-Pur Premium peno uporabljajte 
tako, da odstranite pokrov in zavijete cevko za razpršitev na vrh doze s peno. Pred uporabo močno 
pretresite dozo (vsaj 30-krat). Velike fuge zapolnite v več slojih in navlažite med vsakim slojem. 
Med dvema nanosoma pene mora preteči 15-30 min. Dozirajte varčno, volumen pene po nanosu 
se poveča približno dvakrat, vendar pena po končnem strjevanju obdrži obliko. Za čiščenje in 
odstranitev ostankov pene uporabljajte sredstvo za čiščenje pene BK-PU cleaner, dokler je pena še 
mehka. Strjeno peno je možno odstraniti samo strojno. Za podrobnejša navodila poglejte tehnični 
list proizvoda.
Rok trajanja: 18 mescev, pokončno, na suhem in na temperaturi med +5°c in 25°c.
Pakiranje: 750 ml.

Uporaba: Pištolska pena za kanale je enokomponentna konstrukcijska poliuretanska pena, narejena 
posebno za potrebe maksimalne izkoriščenosti pri majhni ekspanziji z možnostjo uporabe pri 
temperaturah do +35°c. Ta pena ima odlično strukturo tudi pri +5°c. Posebno nizko gostoto končnega 
proizvoda dosežemo z adapterjem, na koncu katerega se pričvrsti pištola. Odlično se oprijema na 
beton, omet, stene, les, polistiren, zmehčani PVc, pečeno opeko in kanalčke. Zapolnjevanje razpok, 
postavljanje okvirjev oken in vrata. Izolacija cevovodnih sistemov, pričvrstitev izolatorjev in zaščitnih 
cevi v stenah, hitra montaža strehe in postavljanje strešnih kanalov.
Priprava in nanašanje: Uporabljati na površinah brez prahu in razmaščenih površinah. Prekriti 
naprave in druge površine, da se ne umažejo. Pred nanosom je priporočljivo suhe podlage navlažiti 
z vodo s pomočjo razpršila zaradi bolj kakovostne strukture pene in peno navlažiti po aplikaciji. 
Pištolo dobro pričvrstiti na adapter doze in jo dobro pretresti (minimalno 30-krat). Uporabljate v 
samo dobro prezračenih prostorih. Obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči. Ne kadite. 
Dozirajte varčno, volumen pene po nanosu se poveča približno dvakrat, vendar pena po končnem 
strjevanju obdrži obliko. Za čiščenje in odstranitev ostankov pene uporabljajte sredstvo za čiščenje 
pene, dokler je pena še mehka. Strjeno peno je možno odstraniti samo strojno. Ni odporno proti 
ultravijoličnim žarkom.
Rok trajanja: 18 mescev, pokončno, na suhem in na temperaturi med +5°c in 25°c.
Pakiranje: 750 ml.

PUR-PENE www.bekament.hr

BK-PU cleaner
 ČISTILEc PUR PENE

Uporaba: Čistilec PUR-pene je visoko dejavno hladno sredstvo za izpiranje pištole od PUR-pene in 
za odstranjevanje nečistoč in ostankov sveže PUR-pene.
Priprava in nanašanje: Postaviti razpršilo, poškropiti adapter pištole, dokler se ostanki pene 
ne odstranijo. Odstranite razpršilo in dozo čistilca privijte na adapter pištole. Stisnite sprožilec 
pištole, dokler ne priteče čista tekočina. Pri večjih nečistočah pustite sredstvo, da deluje nekaj 
minut. Sveže ostanke PUR-pene s pomočjo spreja neposredno in intenzivno prešpricati. Stopljeno 
PUR-peno odstranite s krpo. Uporablja se za vse standardne pištole. S priloženim razpršilcem 
se lahko uporablja tudi kot sprej-doza. Stopi in odstranjuje svežo PUR-peno. Namenjeno tudi   
za ostanke lepila, maščobe, olje in vosek. Bodite pozorni na varnostna navodila na dozi in 
informacije na varnostno-tehničnem listu ter navodila za uporabo vaše pištole. Strjene pene ni 
možno odstraniti s čistilcem, niti pri daljšem časovnem delovanju. Strjene pene ne odstranjujte   
z ostrimi predmeti s pištole. Čistilec PUR-pene lahko razjeda podlago ali pa jo obarva, zato ga 
preizkusite na nevtralni podlagi. Nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice! Uporabljajte samo v 
dobro prezračenih prostorih!
Rok trajanja: 12 mesecev, v suhih pogojih in brez zmrzali pri + 5°c in + 20°c.
Pakiranje: 500 ml.
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BK-Pur EPS Kleber H
POLIURETANSKO LEPILO ZA EPS-PLOŠČE

Uporaba: Enokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska pena, posebej razvita za potrebe 
lepljenja lahkih izolacijskih materialov in dekorativnih elementov iz polistirena. Pena ima odlično 
strukturo in na temperaturi od +5°c. Odlično oprijema za beton, omet, zidove, les, polistiren, trdi 
PVc, kar vključuje modificirane bitumne in podobno. Za zelo učinkovito lepljenje in montažo 
izolacijskih sistemov na vertikalne konstrukcije.
Priprava in nanašanje: Uporabljati na suhih in površinah brez prahu. Prekrijte pohištvo ostale 
površine, ki se lahko umažejo. Pri skladiščenju na nizkih temperaturah je priporočljivo, da dozo 
namestite na eno uro na sobni temperaturi. BK-Pur EPS Keber H uporabljate tako, da odstranite 
čep in pritrdite cevčico za razprševanje na vrh kontejnerja s peno. Dozo dobro pretresite (najmanj 
30 krat). Pri lepljenju polistirenskih plošč, Peno nanesete po področju deske z odstopanjem 2-4 
cm od robu plošče in znotraj konture v zaporednih trakovih s približno oko 30 cm presledka med 
njimi. Obrazec ponovite z najmanj enim trakom v sredini po dolžini plošče. Priporočeni premer 
«gosenice» za lepljenje izolacijskih komponent je cca 3-4 cm. Ploščo položite ob zid in jo takoj 
pritisnite in poravnajte s pomočjo dolge deske. Površino plošče je možno poravnati do cca 20 
minuta od lepljenja, v odvisnosti od temperature okolja (zrak in podlaga). Za odstranjevanje 
nestrjenih materialov uporabljajte BK-PU cleaner. Pozor!!! Čistilo za PUR Peno ne sme priti v 
stik s polistirenom, ker ga zelo hitro topi! Strjen material lahko odstranite samo mehansko. Za 
podrobna navodila glej tehnični list izdelka.
Rok trajanja: 18 mesecev, pri temperaturi od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 825 ml.

PUR-PENE

BK-Pur EPS Kleber
POLIURETANSKO LEPILO ZA EPS-PLOŠČE

Uporaba: BK-Pur EPS Kleber je enokomponentna nizkoekspanzivna poliuretanska pena, posebno 
razvita za potrebe lepljenja lahkih izolacijskih materialov in dekorativnih elementov iz polistirena. 
Pena ima odlično strukturo tudi pri +5°c. Odlično se oprijema na beton, omet, stene, les, polistiren, 
zmehčani PVc, vključno z modificiranimi bitumeni ipd. Za zelo učinkovito lepljenje in montažo 
izolacijskih sistemov na pokončne konstrukcije.
Priprava in nanašanje: Uporabljati na suhih površinah brez prahu. Pohištvo in druge površine, ki 
se lahko umažejo, prekrijte. Pri skladiščenju pri nizkih temperaturah je priporočljivo pred uporabo 
dozo temperirati eno uro na sobni temperaturi. Pričvrstiti na aplikacijsko pištolo z NSB-navojem. 
Dozo dobro pretresti (minimalno 30-krat). Z vijakom za zapiranje določite potrebno količino. Pri 
lepljenju polistirenskih plošč nanesite peno po področju deske z odstopanjem 2-4 cm od roba 
plošče. Obrazec ponovite minimalno z enim trakom v sredini po dolžini plošče. Priporočeni premer
»gosenice« za lepljenje izolacijskih komponent je cca. 3 do 4 cm. Ploščo položite ob zid in jo 
takoj pritisnite in poravnajte s pomočjo dolge deske. Površino plošče je možno poravnati do 
cca. 20 minut od lepljenja, odvisno od temperature okolja (zrak in podlaga). Razpon temperature 
za uporabo je od +5°c do +30°c. Že po cca. 2 urah od lepljenja je možno začeti z naslednjimi 
tehnološkimi postopki. Točen tehnološki postopek je naveden v tehničnem listu proizvoda. Za 
odstranitev nestrjene PUR-pene uporabite Čistilec za PUR-peno ali ekstra močne prtičke za 
čiščenje. Čistilec za PUR-peno ne sme priti v stik s polistirenom, ker ga zelo hitro raztopi! Strjeno 
peno je možno odstraniti samo strojno. Pri delu uporabljajte zaščitna sredstva.
Rok trajanja: 18 mesecev, pri temperaturi od +5°c do +25°c.
Pakiranje: 825 ml.
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TERMOIZOLAcIJA
Velike podnebne spremembe, ki se dogajajo po vsem svetu, nas spodbujajo h globokemu razmisleku o odnosu do okolja, v katerem živimo, in o 
največjem možnem prihranku energije. Ekološka, ekonomska in energetska kriza kažejo na to, da je dosedanji način izkoriščanja virov netrajen ter 
da sta ekologija in energija dve vzročno-posledični težavi prihodnjega človeštva. Arhitektura je postala eden od primarnih ciljev ekološke reforme, 
saj se ocenjuje, da zgradbe za bivanje porabijo 1/6 svetovnih zalog pitne vode, 1/4 gozdnih površin in 2/5 fosilnih goriv. Na enem stavbnem objektu 
se izgubi 20 % energije skozi streho, 20 % skozi okna in vrata, podzemno etažo 6 % in skozi stene 25-40 %.
Vloga zunanje stene, kot elementa ogrinjala objekta, je zaščititi objekt pred pregrevanjem in izgubo toplote ter vremenskimi vplivi. Zunanja stena 
mora imeti tudi dobre akumulacijske sposobnosti, da bi zagotovila toplotno ali zvočno udobje v objektu s ciljem zmanjšati porabo energentov. 
Ker so izgube največje skozi zunanje stene, se je podjetje Banja Komerc Bekament odločilo razviti fasadne sisteme s ciljem zmanjšanja porabe 
energije. Vsi proizvodi Banja Komerc Bekament imajo certifikate in ateste, tako pri nas kot v EU. Bekathermov termoizolacijski sistem ima ETA 
certifikat (Evropska Tehnična Ocena) v skladu z ETAG 004.

PODJETJE BANJA KOMERc BEKAMENT V SVOJEM TRENING cENTRU IZVAJA USPOSABLJANJE IN 
IZDAJA cERTIFIKATE, S KATERIMILAHKO IZVAJALEc SKUPAJ S PROIZVAJALcEM DAJE JAMSTVO NA 

KAKOVOST IN OBSTOJNOST VGRAJENIH MATERIALOV IN IZVEDENIH DEL

TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMIwww.bekament.hr

 JAMSTVO 

w
ww.bekament
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r
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FAZE DELA: KOMPONENTA SISTEMA PORABA: SUŠENJE: LASTNOSTI:

LEPLJENJE PLOŠČ

BK-StirolFix
Special cca. 5,0-7,0 kg/m² 1 dan

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

2 plošči na m²

Enostavna obrada
Optimalna termozaščita
Starogradnja
Novogradnja

Koti: 4 kos/m²
Ravne plošče: 6 kos/m²

Dodatna učvrstitev plošč,
ne obstaja nevarnost korozije

VSTAVLJANJE 
STEKLENE MREŽICE IN 
IZRAVNAVANJE PLOŠČ

1,1 m²
Odpornost na alkalije
Velika trdnost na izstrganje, trganje in raztezanje. 
Brez možnosti zmehčanja

BK-StirolFix
Special cca. 5,0 - 6,0 kg/m² 7 dni

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

IMPREGNIRANJE 
IN VGRADNJA 
ZAKLJUČNEGA 

DEKORATIVNEGA 
OMETA

BK-Grund
Universal 0,20-0,25 kg/m² 24 ur

Za izboljšanje oprijema, izenačitev, nevtralizacijo,
učvrstitev in vodoodbojnost vseh mineralnih in 
drugih podlag

BK-Sil Si&Si

1,0mm/full/m² - 2,3kg
1,5mm/rajb/m² - 2,4kg
1,5mm/full/m² - 2,8kg
2,0mm/rajb/m² - 2,7kg
2,0mm/full/m² - 3,2kg

Minimalno 7 dni ob 
stabilnih vremenskih 

razmerah*

Visoka parapropusnost
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanična trdnost
Odlična kakovost obdelave

* Stabilne vremenske razmere so tiste, pri katerih temperature ne bodo padle pod zadanimi mejnimi vrednostmi (+15°c za silikate, +5°c za druge 
dekorativne fasade), prav tako pa ne bosta zabeleženi možnost padavin in visoka vlaga.

PLOŠČE IZ KAMENE VOLNE - MW

Visokoobstojen in odporen sistem termoizolacije. termoizolacijski sistem Bekatherm Prestige z lepilom BK-StirolFix Special v debelini armaturnega 
sloja 4–5 mm nudi visoko odpornost, visoko termo in zvočno izolacijo, izredno fleksibilnost in jamči dolgo življenjsko dobo. Kombinacija z lamelami 
iz kamene volne združuje negorljivost in visoko paraprepustnost.

Različice lepila za lepljenje:
** BK-StirolFix 1 - fleksibilno lepilo
** BK-StirolFix Special - visokofleksibilno lepilo.

Različice lepila za armiranje:
** BK-StirolFix Special - visokofleksibilno lepilo.

Različice osnovnih predpremaza:
** BK-Grund Universal - univerzalni osnovni premaz
** BK-Grund Silicat - osnovni premaz na silikatni osnovi.

Različice zaključnih dekorativnih fasad:
** BK-Sil - silikonski dekorativni omet
** BK-Sil Si&Si - silikatno-silikonski dekorativni omet
** BK-S Plast - silikatni dekorativni omet
** BK-Briv Special - plemeniti mineralni tankoslojni dekorativni omet
** BK-Plast - akrilni dekorativni omet.

TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMI www.bekament.hr
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PLOŠČE IZ EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA - EPS

FAZE DELA: KOMPONENTA SISTEMA PORABA: SUŠENJE: LASTNOSTI:

LEPLJENJE PLOŠČ

BK-StirolFix
WDVS cca. 5,0-6,0 kg/m² 1 dan

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

2 plošči na m²

Enostavna obrada
Optimalna termozaščita
Starogradnja
Novogradnja

Koti: 4 kos/m²
Ravne plošče: 6 kos/m²

Dodatna učvrstitev plošč,
ne obstaja nevarnost korozije

VSTAVLJANJE 
STEKLENE MREŽICE IN 
IZRAVNAVANJE PLOŠČ

1,1 m²
Odpornost na alkalije
Velika trdnost na izstrganje, trganje in raztezanje. 
Brez možnosti zmehčanja

BK-StirolFix 1 cca. 5,0-6,0 kg/m² 7 dni

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

IMPREGNIRANJE 
IN VGRADNJA 
ZAKLJUČNEGA 

DEKORATIVNEGA 
OMETA

BK-Grund
Universal 0,20-0,25 kg/m² 24 ur

Za izboljšanje oprijema, izenačitev, nevtralizacijo, 
učvrstitev in vodoodbojnost vseh mineralnih in 
drugih podlag

BK-Plast

1,0mm/full/m² - 2,3kg
1,5mm/rajb/m² - 2,4kg
1,5mm/full/m² - 2,8kg
2,0mm/rajb/m² - 2,7kg
2,0mm/full/m² - 3,2kg

Minimalno 7 dni ob 
stabilnih vremenskih 

razmerah*

Visoka vodoodbojnost
Velika paleta barvi
Odlična kakovost obdelave
Visoka mehanična trdnost

* Stabilne vremenske razmere so tiste, pri katerih temperature ne bodo padle pod zadanimi mejnimi vrednostmi (+15°c za silikate, +5°c za druge 
dekorativne fasade), prav tako pa ne bosta zabeleženi možnost padavin in visoka vlaga.

Ekonomičen in testiran sistem termo izolacije Bekatherm Standard sisteme toplotne izolacije izpolnjuje tehnične in ekonomske zahteve, ki jih mora 
imeti zunanja izolacija objekta. Kombinacija s ploščami iz ekspandiranega polistirena (EPS) združuje trajnost in ekonomičnost.

Različice lepila za lepljenje:
** BK-StirolFix Base - lepilo
** BK-StirolFix WDVS - visokofleksibilno lepilo.

Različice lepila za armiranje:
** BK-StirolFix WDVS - lepilo
** BK-StirolFix 1 - fleksibilno lepilo.

Različice osnovnih predpremaza:
** BK-Grund Universal - univerzalni osnovni premaz
** BK-Grund Silicat - silikatni osnovni premaz.

Različice zaključnih dekorativnih fasad:
** BK-Sil - silikonski dekorativni omet
** BK-Plast - akrilni dekorativni omet
** BK-Briv Special - plemeniti mineralni tankoslojni dekorativni omet
** BK-Sil Si&Si - silikatno-silikonski dekorativni omet
** BK-S Plast - silikatni dekorativni omet.

TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMIwww.bekament.hr
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FAZE DELA: KOMPONENTA SISTEMA PORABA: SUŠENJE: LASTNOSTI:

LEPLJENJE PLOŠČ

BK-StirolFix
Special cca. 5,0-6,0 kg/m² 1 dan

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

2 kom/1,5 m²

Enostavna obrada
Optimalna termozaščita
Starogradnja
Novogradnja

PRIČVRSTITEV DO 20 m VIŠINE OBJEKTA NI POTREBNA

VSTAVLJANJE 
STEKLENE MREŽICE IN 
IZRAVNAVANJE PLOŠČ

1,1 m²
Odpornost na alkalije
Velika trdnost na izstrganje, trganje in raztezanje. 
Brez možnosti zmehčanja

BK-StirolFix 1 cca. 5,0-6,0 kg/m² 3 dni

Odlična kakovost obdelave 
Dobra oprijemljivost 
Univerzalna uporaba 
Visoka paraprepustnost

IMPREGNIRANJE 
IN VGRADNJA 
ZAKLJUČNEGA 

DEKORATIVNEGA 
OMETA

BK-Grund
Universal 0,20-0,25 kg/m² 24 ur

Za izboljšanje oprijema, izenačitev, nevtralizacijo, 
učvrstitev in vodoodbojnost vseh mineralnih in 
drugih podlag

BK-Kul
Minimalno 7 dni ob 

stabilnih vremenskih 
razmerah*

Visoka trdnost
Negorljivost
Odlična kakovost obdelave
Visoka vodoodbojnost

* Stabilne vremenske razmere so tiste, pri katerih temperature ne bodo padle pod zadanimi mejnimi vrednostmi (+15°c za silikate, +5°c za druge 
dekorativne fasade), prav tako pa ne bosta zabeleženi možnost padavin in visoka vlaga.

PLOŠČE IZ EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA - XPS

Visokoobstojen in odporen sistem termoizolacije Bekatherm Plus toplotno-izolacijski sistem nudi visoko odpornost, jamči dolgo življenjsko in visoko 
toplotno izolacijo. Kombinacija z XPS ploščami se uporablja za izolacijo podnožnih delov objekta (cokl), univerzalna uporaba in visoka trdota.

Možnosti osnovnih premazov:

** BK-Acryl - akrilni osnovni premaz
** BK-Grund Universal - univerzalni osnovni premaz
** BK-MicroGrund Universal - univerzalni osnovni premaz z mikrovlakni.

Možnosti zaključnih dekorativnih fasad:

** BK-Kul - dekorativni mozaični omet.

TERMOIZOLAcIJSKI SISTEMI www.bekament.hr



Za maksimalno zadovoljstvo strank je v ponudbi trenutno več kot 1000 
odtenkov fasadnih ometov in disperzijskih barv, ki se lahko udejanjijo v 
Bekament Mix Systemu.





BEKAMENT d.o.o.
10010 ZAGREB

Velikopoljska 9M

Telefon: +385 1 6235 109
Telefon: +385 1 6235 732

Faks: +385 1 6235 730
E-mail: info@bekament.hr

WWW.BEKAMENT.HR


