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CÉGÜNKRŐL

A Bekament cég technológiailag az egyik legfejlettebb vállalat az 
építőipari befejező munkálatokra szolgáló anyagok gyártásában, 
és több mint 26 éve üzletel sikeresen Szerbia és a térség piacán.

“

1992-ben kezdte meg működését, a Banja Komerc családi vállalkozás megalapításával, amely akkor őrölt anyagok 
feldolgozásával foglalkozott. Csupán három évvel később, 1995-ben megnyílt az első kőbánya, amely az 1999-ben 
beindított, késztermék gyártásához szükséges nyersanyag forrása lett. A sikerhez vezető út apró léptekkel kezdődött, 
4 alkalmazottal és 2 termékkel. A kőbánya megnyitása volt a vállalat első nagy sikere, ahonnan minden kezdődött. 
Ezután folyamatos befektetés és munka következett, termelés és termékválaszték bővítése, újításokba való befektetés, és 
mindezekkel együtt új piacok meghódítása.
 
A vállalat mára teljes körű gyártási folyamattal rendelkezik – a híres kő saját venčaci bányából történő kiaknázásától, annak 
granulátummá és mikronizált tömítőanyaggá való feldolgozásán keresztül – amely zúzással történik, és végül előállítják az 
építőipari befejező munkálatokhoz szükséges folyékony és porszerű anyagokat. 
Ma, a vállalaton belül 5 kőbánya és 7 üzem működik, amelyek 25 hektáron terülnek el, valamint több mint 250 árucikket 
számláló széles termékválasztékkal is büszkélkedhet.

A tapasztalt szakértőkből és kiváló szakemberekből álló csapat felelősségteljesen gondoskodik a vállalat minden egyes 
munkafolyamatáról.
 
A modern laboratóriumban és a minőségellenőrzés során a technológusok aktívan dolgoznak a technológiai eljárások, 
valamint a paici követelmények követésének fejlesztésén, amely számos, világon mindenütt elismert tanúsítványt 
eredményezett a vállalat részére (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).
 
A teljes termékportfóliót BEKAMENT márkanéven forgalmazzák. A Bekament vállalat portfóliója építőipari befejező 
munkálatokhoz szükséges anyagokból áll, amelyek közé a következők tartoznak: kültéri és beltéri falfelületekhez, 
szigeteléshez, vízszigeteléshez és csempézéshez szükséges termékek, dekorációs anyagok, fára és fémre, tömítésre és 
ragasztásra, kézi és gépi vakoláshoz használatos termékek, valamint speciális rendeltetésű termékek.
  
A jól megszervezett, több mint 1200 partnerből és forgalmazóból álló hálózatnak köszönhetően a termékek széles 
választéka az Európai Unió és a térség több mint 10 piacán elérhető a végfelhasználók számára.
 
A folyamatos újításokkal, odaadó munkával és hosszú távú tervezéssel a cég arra törekszik, hogy vezető szerepe legyen a 
délkelet-európai térségben. A benne lévő erőben bízva, a Bekament szebb jövőt teremt ma.



HYDRO CERAMIC VÍZSZIGETELÉSHEZ ÉS KERÁMIA 
BURKOLATOK LERAKÁSÁHOZ

A konyha, a fürdőszoba, a pince, a terasz vagy a tető a lakó- vagy üzlethelyiség legérzékenyebb 

része. A HYDRO termékvonal biztos és tartós védelmet biztosít a víz és nedvesség ellen, amely lefedi 

a legigényesebb szükségleteket is vízszigetelés terén. A CERAMIC programhoz tartozó, csempe, 

természetes kő vagy üvegmozaik lerakására szolgáló rendszer lehetővé teszi a legbátrabb elképzelések 

megvalósítását is. A HYDRO / CERAMIC rendszerhez tartozó termékekre a megbízhatóság, tartósság 

és gazdaságosság (ár/minőség jó aránya és kevesebb fogyasztás) jellemző. A csemperagasztók, 

vízszigetelő bevonatok és önterülő anyagok eleget tesznek az európai szabványok technikai 

előírásainak, és CE jelzéssel ellátottak.

MEGBÍZHATÓ ALAP, BIZTONSÁGOS KÖTÉS



HYDRO CERAMIC
KERÁMIABURKOLATI RENDSZER



HYDRO CERAMIC
Bathroom

A HYDRO CERAMIC Bathroom fürdőszobai rendszermegoldás önterülő anyag (amennyiben 
szükséges), kiváló minőségű vízszigetelő bevonat, vízszigetelő szalag, csemperagasztó, penésszel 
szemben ellenálló, koptatással szemben ellenálló, vízvisszataszító fugaanyag és penésszel szemben 
ellenálló, szilikonos tömítőanyagok használatát foglalja magába. A fugaanyag  24 színárnyalatban 
érhető el.

• Gyors és egyszerű alkalmazás
• Megbízható és tartós víztől való védelem
• Ellenálló a penésszel szemben
• Padlófűtésre alkalmas *

1.   ALAPBEVONAT

2.  ÖNTERÜLŐ ANYAG

3.   ALAPBEVONAT

4.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

5.   VÍZSZIGETELŐ SZALAG

6.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

7.   CSEMPERAGASZTÓ

8.   FUGAANYAG

9.  TÖMÍTŐANYAG



HYDRO CERAMIC
Bathroom

RENDSZER KOMPONENSEI

Réteg Termékrendeltetés Termék Csomagolás M.E. Fogyasztás/ m2

1. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

2. ÖNTERÜLŐ ANYAG
BK LIV 30  - FLOOR kategória

Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 
25 kg 1,5 -1,7

3. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

4. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

BK HIDROSTOP 1
Egykomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP 2 
Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP PREMIUM
Egykomponensű, rugalmas akril 
vízszigetelő bevonat

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. VÍZSZIGETELŐ SZALAG BK TAPE 10; 50 m -

6. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

BK HIDROSTOP 1
Egykomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP 2 
Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP PREMIUM
Egykomponensű, rugalmas akril 
vízszigetelő bevonat

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. CSEMPERAGASZTÓ

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilis csemperagasztó kerámia lapokra, 
beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra. Fehér cementet tartalmaz
vagy
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilis csemperagasztó kerámia és gránit 
lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilis fehér csemperagasztó kerámia és 
gránit lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra

25 kg 3 – 5 

8. FUGAANYAG
BK FUGOMAL
Vízvisszataszító fugaanyag

2 kg 0,3-0,8

9. TÖMÍTŐANYAG

BK SILICON SANITAR
Szanitáris szilikon tömítő anyag
vagy
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Semleges szilikon tömítő anyag

280 ml - 

       Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki lapját.
    *  Siprofix BK 160 SuperFlex vagy Siprofix BK 170 Elastic csemperagasztó nagyméretű burkolólapokhoz, padlófűtési rendszerekhez . 
  ** Az anyagszükséglet a 4.pontban látható.
 *** A felhasználandó mennyiség kg/m2/mm-ben van megadva. 



HYDRO CERAMIC
Kitchen

A HYDRO CERAMIC Kitchen konyhai rendszermegoldás önterülő anyag (amennyiben szükséges), 
kiváló minőségű vízszigetelő bevonat, vízszigetelő szalag, csemperagasztó, penésszel szemben 
ellenálló, koptatással szemben ellenálló, vízvisszataszító fugaanyag és nagy teljesítőképességű, 
szilikonos tömítőanyagok használatát foglalja magába. A fugaanyag  24 színárnyalatban érhető el.

• Gyors és egyszerű alkalmazás
• Megbízható és tartós víztől való védelem
• Ellenálló a penésszel szemben
• Padlófűtésre alkalmas  *

1.   ALAPBEVONAT

2.   ÖNTERÜLŐ ANYAG

3.   ALAPBEVONAT

4.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

5.   VÍZSZIGETELŐ SZALAG

6.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

7.   CSEMPERAGASZTÓ

8.   FUGAANYAG

9.   TÖMÍTŐANYAG



HYDRO CERAMIC
Kitchen

RENDSZER KOMPONENSEI

Réteg Termékrendeltetés Termék Csomagolás M.E. Fogyasztás/ m2

1. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

2. ÖNTERÜLŐ ANYAG
BK LIV 30  - FLOOR kategória

Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 
25 kg 1,5 -1,7

3. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

4. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

BK HIDROSTOP 1
Egykomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP 2 
Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP PREMIUM
Egykomponensű, rugalmas akril 
vízszigetelő bevonat

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. VÍZSZIGETELŐ SZALAG BK TAPE 10; 50 m -

6. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

BK HIDROSTOP 1
Egykomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP 2 
Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
vagy
BK HIDROSTOP PREMIUM
Egykomponensű, rugalmas akril 
vízszigetelő bevonat

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. CSEMPERAGASZTÓ

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilis csemperagasztó kerámia lapokra, 
beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra. Fehér cementet tartalmaz
vagy
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilis csemperagasztó kerámia és gránit 
lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilis fehér csemperagasztó kerámia és 
gránit lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra

25 kg 3 – 5 

8. FUGAANYAG
BK FUGOMAL
Vízvisszataszító fugaanyag

2 kg 0,3-0,8

9. TÖMÍTŐANYAG

BK SILICON SANITAR
Szanitáris szilikon tömítő anyag
vagy
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Semleges szilikon tömítő anyag

280 ml - 

       Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki lapját.
    *  Siprofix BK 160 SuperFlex vagy Siprofix BK 170 Elastic csemperagasztó nagyméretű burkolólapokhoz, padlófűtési rendszerekhez . 
  ** Az anyagszükséglet a 4.pontban látható.
 *** A felhasználandó mennyiség kg/m2/mm-ben van megadva. 



HYDRO CERAMIC
Balcony

A HYDRO CERAMIC Balcony erkély-rendszermegoldás önterülő anyag (amennyiben szükséges), 
kiváló minőségű vízszigetelő bevonat, vízszigetelő szalag, csemperagasztó, penésszel szemben 
ellenálló, koptatással szemben ellenálló, vízvisszataszító fugaanyag és UV sugárzással szemben 
ellenálló, szilikonos tömítőanyagok használatát foglalja magába. A fugaanyag  24 színárnyalatban 
érhető el.

• Gyors és egyszerű alkalmazás
• Megbízható és tartós víztől való védelem
• Faggyal és magas külső hőmérséklettel szemben ellenálló
• UV sugárzással szemben ellenálló

1.   ALAPBEVONAT

2.   ÖNTERÜLŐ ANYAG

3.   ALAPBEVONAT

4.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

5.   VÍZSZIGETELŐ SZALAG

6.   VÍZSZIGETELŐ BEVONAT

7.   CSEMPERAGASZTÓ

8.   FUGAANYAG

9.   TÖMÍTŐANYAG



HYDRO CERAMIC
Balcony

RENDSZER KOMPONENSEI

Réteg Termékrendeltetés Termék Csomagolás M.E. Fogyasztás/ m2

1. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

2. ÖNTERÜLŐ ANYAG
BK LIV 30  - FLOOR kategória

Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 
25 kg 1,5 -1,7

3. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória
Univerzálsi alapozó

10 l 0,12 – 0,2

4. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT
BK HIDROSTOP 2 

Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
20 + 5 kg  1,5***

5. VÍZSZIGETELŐ SZALAG BK TAPE 10; 50 m -

6. VÍZSZIGETELŐ BEVONAT
BK HIDROSTOP 2 

Kétkomponensű vízszigetelő bevonat
20 + 5 kg **

7. CSEMPERAGASZTÓ

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilis csemperagasztó kerámia lapokra, 
beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra. Fehér cementet tartalmaz
vagy
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilis csemperagasztó kerámia és gránit 
lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilis fehér csemperagasztó kerámia és 
gránit lapokra, beltéri és kültéri használatra
vagy
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 
kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 
használatra

25 kg 3 – 5 

8. FUGAANYAG
BK FUGOMAL
Vízvisszataszító fugaanyag

2 kg 0,3-0,8

9. TÖMÍTŐANYAG

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Semleges szilikon tömítő anyag

vagy

BK SILICON UNIVERSAL
Univerzális szilikon tömítőanyag

280 ml - 

       Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki lapját.
    *  Siprofix BK 160 SuperFlex vagy Siprofix BK 170 Elastic csemperagasztó nagyméretű burkolólapokhoz, padlófűtési rendszerekhez . 
  ** Az anyagszükséglet a 4.pontban látható.
 *** A felhasználandó mennyiség kg/m2/mm-ben van megadva. 



CERAMIC
Big Tiles

A CERAMIC Big Tiles nagy méretű csempék lerakására szolgáló rendszermegoldás önterülő 
anyag (amennyiben szükséges), kitűnő mechanikai szilárdsággal rendelkező, nagyon rugalmas 
csemperagasztó, penésszel szemben ellenálló, koptatással szemben ellenálló, vízvisszataszító 
fugaanyag és nagy teljesítőképességű, szilikonos tömítőanyagok használatát foglalja magába. A 
fugaanyag  24 színárnyalatban érhető el.

• Gyors és egyszerű alkalmazás
• Padlófűtésre alkalmas
• Rugalmas rendszer jó mechanikai szilárdsággal és koptatással szembeni ellenállással

1.   ALAPBEVONAT

2.   ÖNTERÜLŐ ANYAG

3.   ALAPBEVONAT

4.   CSEMPERAGASZTÓ

5.   FUGAANYAG

6.   TÖMÍTŐANYAG



CERAMIC
Big Tiles

RENDSZER KOMPONENSEI

Réteg Termékrendeltetés Termék Csomagolás M.E. Fogyasztás/ m2

1. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória

Univerzálsi alapozó
10 l 0,12 – 0,2

2. ÖNTERÜLŐ ANYAG
BK LIV 30  - FLOOR kategória

Gyorsan kötő, önterülő aljzatkiegyenlítő 
25 kg 1,5 -1,7

3. ALAPBEVONAT
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategória

Univerzálsi alapozó
10 l 0,12 – 0,2

4. CSEMPERAGASZTÓ

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *

Flexibilis csemperagasztó kerámia és gránit 

lapokra, beltéri és kültéri használatra

vagy

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *

Gyorskötésű, fehér csemperagasztó 

kerámia és gránit lapokra, beltéri és kültéri 

használatra

25 kg 3 – 5 

5. FUGAANYAG
BK FUGOMAL

Vízvisszataszító fugaanyag
2 kg 0,3-0,8

6. TÖMÍTŐANYAG

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Semleges szilikon tömítő anyag

vagy

BK SILICON UNIVERSAL

Univerzális szilikon tömítőanyag

280 ml - 

       Részletes utasításért tekintse meg a termék műszaki lapját.



HYDRO VÍZSZIGETELÉSRE 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEK

Kezünkben az erő

MEGBÍZHATÓ ALAP, BIZTONSÁGOS KÖTÉS
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BK-HidroStop Premium
Egykomponensű, rugalmas akril vízszigetelő bevonat
Alkalmazás: Egykomponensű, polimer emulzió alapú vízszigetelő bevonat beltéri aljzat 
és falfelületek nedvesség elleni védelmére. Nedves helyiségek- Konyha, fürdőszoba, 
zuhanykabin, pince stb. vízszigetelésére alkalmas csempék és járólapok burkolása előtt. 
Padlófűtéssel rendelkező helyiségekben is használható. Különösen alkalmas gipszkarton 
falak vízszigetelésére. 
Előkészítés és felvitel: A felület, melyre a vízszigetelést felhordjuk legyen egyenletesen 
sima, mélyedésektől és repedésektől mentes. 4 órával a vízszigetelés felhordását 
megelőzően, kezeljük le a felületet BK-Ultra Prime alapozóval. Az omladozó, poros 
felületről távolítson el minden gyengén kötött réteget, majd impregnálja a felületet BK-
Penetrat-tal. A BK-HidroStop Premium-ot hígítatlanul vigye fel ecsettel vagy hengerrel, 
két rétegben, maximum 1 mm vastagságban. Az illesztésekre és sarkokra használjon 
BK-Tape hajlaterősítő vízszigetelő szalagot, amelyet ágyazzon bele a vízszigetelő 
első rétegébe. A második réteg felhordását 2 óra elteltével vigye fel, kereszt irányban. 
A második réteg felvitelétől számított 12 óra elteltével kezdheti meg a burkolólap 
felhelyezését. (a ragasztáshoz fl exibilis ragasztót használjon:  BK-160 SuperFlex, BK-155 
Rapid White, BK-170 Elastic vagy BK-160 White). Bővebb információ a termék adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb 0,5-0,6 kg/m²/mm, a felület minőségétől függően. 
Szavatossági idő és tárolás: 12 hónap eredeti bontatlan csomagolásban, száraz 
helyiségben raklapon tárolva. A gyártási idő a csomagoláson található. 
Csomagolas: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Flexibilis egykomponensű vízszigetelő anyag
Felhasználás: Flexibilis vízszigetelő anyag, az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni 
védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves 
helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas 
vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben (≤1,5 
bar). Nagy rugalmasságának köszönhetően alkalmas minden olyan felület védelmére, 
amelyek víznyomásnak vannak kitéve.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-Hidrostop Extra-t felhordjuk, legyen 
szilárd, por, zsír, penész, laza részektől mentes. A szigetelés felvitele előtt az előírás szerint 
hígított BK-Ultra Prime alapozó felvitele javasolt. Régi, egyenetlen felszívóképességgel 
rendelkező felületek, valamint lyukacsos szerkezetű, nagy felszívóképességgel 
rendelkező felületek esetén a szigetelés előtt minimum 4 órával vigyük fel a BK-Ultra 
Prime alapozót. Az omladozó, laza rétegű és porzó felületek esetén minden gyengén 
kötött réteget távolítsunk el, majd ezután a felületet BK-Penetrat-tal kezeljük le. A 
betonfelületeket mossuk le forró vízzel, távolítsuk el a kosz maradványokat, majd ezután 
kenjük le BK-Beton Kontakt-al. Alkalmazáskor a port keverjük össze kb. 30% vízzel, a 
teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 5 percig, majd újra keverjük össze és az 
előkészített felületre 2 órán belül vigyük fel. Az anyagot ecsettel, két rétegben vigyük 
fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 
1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg teljes megszilárdulása után 
történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb). 
Bővebb információért tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Anyagszükséglet: Kb.1,2 kg/m²/mm, a felület minőségétől függően. 
Szavatossági idő és tárolás: 12 hónap eredeti bontatlan csomagolásban, száraz 
helyiségben raklapon tárolva.
Csomagolas: 5; 25 kg
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függőleges 
felületekre
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rugalmasság

A repedések kitűnő 
áthidalása
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Vízzel közvetlenül 
érintkező felületekre

Kitűnő 
rugalmasság

Vízszintes és 
függőleges felületekre

A repedések kitűnő 
áthidalása

Pozitív és negatív 
oldali víznyomásra 

≤ 1,5 bar

BK-HidroStop 5/5
Rugalmas kétkomponensű vízszigetelő anyag
Felhasználás: A kétkomponensű rugalmas polimer cementes vízszigetelés az aljzat és 
a falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt 
alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanykabin, medence, 
pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív 
víznyomással szemben (≤1,5 bar).
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-Hidrostop 5/5-t felhordjuk, legyen 
szilárd, por, zsír, penész, laza részektől mentes. Régi, egyenetlen nedvszívó képességgel 
illetve nagy nedvszívó képességgel rendelkező alapzatok, valamint lyukacsos szerkezetű 
felületek esetén az alapot a hőszigetelés felvitele előtt legalább 4 órával le kell kenni az 
előírás szerint hígított BK-Ultra Prime-dal. Omló, kopó és/vagy porzó felületek esetén el 
kell távolítani minden gyengén kötött réteget, majd ezután át kell itatni az alapzatot BK-
Penetrat-tal. A betonfelületeket forró vízzel mossuk le, a szennyeződéseket távolítsuk el, 
majd ezután kenjük le BK-Beton Kontakt-tal. Alkalmazáskor az „A” komponenst keverjük 
össze a folyékony „B” komponenssel és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. 
Hagyjuk állni 5 percet, majd újra keverjük össze. Az első réteg esetén maximum 10% 
vízzel hígítható. Az elkészített masszát 1 órán belül vigyük fel a felületre ecsettel, két-
három rétegben, keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg 
vastagsága kb. 1mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása 
után történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb). 
Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +25°C. 
Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm, a felület minőségétől függően. 
Felhasználható: 12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen raklapon 
tárolva. 
Csomagolas: 10 kg

BK-HidroStop 2
Kétkomponensű vízszigetelő bevonat 
Felhasználás: Kétkomponensű, polimer cementes vízszigetelő bevonat, az aljzat és 
falfelületek nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt 
alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek vízszigetelésére: konyha, fürdőszoba, 
zuhanykabin, medence, pince, terasz, stb. Védelem a pozitív és negatív víznyomással 
szemben: ≤ 1,5 bar.  Alkalmas minden olyan felület szigetelésére, mely hosszútávon 
közvetlenül érintkezik a vízzel. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-HidroStop 2-t  felvisszük, legyen 
szilárd, por, zsír, penész és gyengén kötött részektől mentes.  A szigetelés felvitele előtt 
ajánlott a felületet BK-Ultra Prime-al kezelni, az előírt hígítás szerint. Régi, egyenetlen 
felszívóképességgel rendelkező felületek, valamint lyukacsos szerkezetű, nagy 
felszívóképességgel rendelkező alapzatok esetén, a felületet legalább 4 órával a szigetelés 
felvitele előtt kezeljük le felhígított BK-Ultra Prime-dal. Az omladozó, laza rétegű és porzó 
felületek esetén minden gyengén kötött réteget távolítsunk el, majd ezután a felületet 
BK-Penetrat-tal kezeljük le. A betonfelületeket mossuk le forró vízzel, távolítsuk el a 
kosz maradványokat, majd ezután kenjük le BK-Beton Kontakt-al. Alkalmazáskor az „A” 
komponenst keverjük össze a folyékony „B” komponenssel és kevés víz hozzáadásával 
keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Az elkészített masszát 1 órán belül két rétegben, 
ecsettel, keresztirányú mozdulatokkal vigyük fel a felületre. Szükség szerint harmadik 
réteg is felvihető. Egy réteg vastagsága hozzávetőlegesen 1-2mm legyen. A második 
réteget, az előző réteg teljes megszilárdulása után lehet felvinni. A bekevert anyagot 1 
órán belül fel kell használni. A vízszigetelő anyagot védeni kell a gyors kiszáradástól (nap, 
szél, stb.) Bővebb információért tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Anyagszükséglet: Kb. 1,5 kg/m²/mm, a felület minőségétől függően. 
Szavatossági idő és tárolás: 12 hónap eredeti bontatlan csomagolásban, száraz 
helyiségben raklapon tárolva. 
Csomagolas: A komponens-20 kg, B komponens - 5 l
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≤ 1,5 bar
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BK-HidroStop 1
Egykomponensű vízszigetelő bevonat
Felhasználás: Az egykomponensű rugalmas vízszigetelés az aljzat és a falfelületek 
nedvesség elleni védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, 
kifejezetten nedves helyiségek -konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - 
rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív víznyomással szemben 
(≤1,5 bar). Az anyag nem alkalmas felületek végső bevonataként és olyan felületszigetelésre 
sem, mely közvetlen érintkezésben áll a vízzel.
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a BK-Hidrostop 1-et felhordjuk, legyen 
szilárd, por, zsír, penész, laza részektől mentes. A hőszigetelés felvitele előtt a felületet 
ajánlott BK-Ultra Prime alapozóval a megadott hígítás szerint kezelni. Régi, egyenetlen 
nedvszívóképességgel rendelkező alapzatok, valamint lyukacsos szerkezetű, nagy 
felszívóképességgel rendelkező alapzatok esetén, a felületet hígított BK-Ultra Prime-dal, 
legalább 4 órával a hőszigetelés felvitele előtt le kell kezelni. Omló és/vagy porzó felületek 
esetén el kell távolítani minden gyengén kötött réteget, majd ezután átitatni a felületet 
BK-Penetrat-tal. A betonfelületeket jól le kell mosni forró vízzel, a piszok eltávolítása 
érdekében, és ezután lekenni BK-Beton Kontakt-tal.  Alkalmazáskor az anyagot keverjük 
össze kb. 30% vízzel, a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 5 percig, majd újra 
keverjük össze és az előkészített felületre 2 órán belül vigyük fel. Az anyagot ecsettel, 
két rétegben vigyük fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg 
vastagsága kb. 1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után 
történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors kiszáradástól. Bővebb információért 
tekintse meg a termék adatlapját. 
Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm, a felület minőségétől függően. 
Szavatossági idő és tárolás: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz 
helyiségben raklapon tárolva. 
Csomagolas: 20 kg
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oldali víznyomásra 

≤ 1,5 bar
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BK – Tape
Rugalmas vízszigetelő, hajlaterősítő szalag
Felhasználás: Tartósan rugalmas, kaucsuk bevonatú, polipropilén szövetből készült 
vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére szolgáló szalag. Nagyon rugalmas, rugalmasságát 
különböző hőmérsékleteken is megtartja.  Tökéletesen fedi a repedéseket, nagy diff úziós 
ellenállással bír. Ellenáll különféle sókkal, hígított savakkal, lúgos kémhatású szerekkel 
valamint alkáli vizekkel szemben. Bekament vízszigetelő bevonatok pl.: BK-HidroStop 1, 
BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra, BK-HidroStop Premium és BK-HidoStop Extra 5/5 
használatával együtt alkalmazzuk. A BK-Tape vízszigetelő, hajlaterősítő szalag  alkalmas 
sarok-, fal- és padlócsatlakozások, repedések vízzáró kialakítására, valamint csövek, tartályok, 
lefolyók áttöréseinek vízszigetelésére, függőleges és vízszintes felületek összekapcsolására 
fürdőszobában, zuhanyzóban, konyhában, medencéknél. 
Előkészítés és alkalmazás: Helyezze a BK-Tape hajlaterősítő szalagot a frissen felvitt 
vízszigetelő bevonat első rétegére, majd spakli segítségével nyomja erősen a hajlatokba. A 
szalag alatt fennmaradt levegőt nyomja ki. Miután az első réteg megszilárdult, vigye fel a 
második réteget a teljes felületre, beleértve a hajlaterősítő szalag végeit is. 
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BK-Bond
Jó tapadóképességgel rendelkező alapozó
Felhasználás: Jó tapadó képességgel rendelkező alapozó, amelyet elsősorban a tapadás 
javítása céljából használnak sima, gyenge nedvszívó és problémás felületeknél, mint pl. 
kerámialapok, sima beton és egyéb szilárd, tömör, nedvszívó képességgel nem rendelkező 
felületeknél. A vízzel hígított BK-Bond használható  glettek, kerámia ragasztók, 
önelterülő aljzatkiegyenlítők, ásványi vakolatok, gipszkarton táblák, szálcement lapok, 
anhidrit alapzatok valamint jó tapadó képességgel rendelkező vakolatok és egyéb 
cementes alapok felvitele során is. A BK-Bond felvitele során megköti a felületen lévő 
port és kiegyenlíti azt, ezáltal segíti elő a következő réteg felületéhez való jobb tapadást. 
Előkészítés és alkalmazás: Használat előtt a BK-Bondot mindenképpen jól rázza fel. 
A gyenge nedvszívó képességgel rendelkező felület esetén a BK-Bondot hígítatlan 
állapotban vigye fel ecsettel vagy rövid szőrű hengerrel, általában egy rétegben. A 
második réteg felvitele minimum 6 óra elteltével lehetséges normál száradási viszonyok 
között (23°C és 50-60% l.r.n.t.), amikor a bevonat már ellenáll a karcolással szemben. A 
nedvszívó képességgel rendelkező felületek esetén a terméket 1:3 arányban (alapozó:víz) 
hígítsa fel. A felhígított terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással vigye fel a felületre 
1 vagy 2 rétegben, a nedvszívó képességtől és a kívánt hatástól függően „nedves a 
nedvesen” elv alapján. Bővebb információ a termék műszaki adatlapján. 
Anyagszükséglet: Kb. 0,10-0,15 l/m², a nedvszívó képességtől és a rendeltetéstől 
függően. Tárolás: +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, napfénytől és fagytól védve. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban. 
Csomagolas: 1 lJobb tapadás Gyrsan szárad Egyszerű használat
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SiproFix BK 170 Elastic
Gyorskötésű, fehér csemperagasztó kerámia és gránit 
lapokra, beltéri és kültéri használatra
Felhasználás: Kerámia, márvány, gránit, természetes és mesterséges kövek ragasztására 
fal-, padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton 
alapú vakolatok), kül- és beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, valamint 
magas nedvtűrő képesség. Alkalmas kevésbé nedvszívó kerámia lapok (E ≤3%) valamint 
nagy méretű lapok deformálódásra hajlamos felületekre történő ragasztására, valamint 
lapra-lap ragasztására is.  Alkalmas fürdőszobákban, konyhákban, balkonon, teraszon és 
úszómedencék. Padlófűtés esetén is használható. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, fagy 
és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részektől mentes. A csempék, járólapok felhelyezése előtt 
a felületet kezeljük le BK-Ultra Prime alapozóval, a ragasztó tapadásának javítása érdekében. 
Gyenge nedvszívó képességgel rendelkező felületek esetén valamint csempe-csempére 
történő ragasztása esetén, szükséges a felületet még BK-Bond alapozóval is lekezelni, a 
megfelelő eredmény elérése érdekében. Alkalmazáskor a anyaghoz adjunk 26-28% vizet 
és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra 
keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű 
rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok felszínének 
minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 90%-át. A 
glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 4-6 mm az 
optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A 
felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. 
Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: Az alapzat és levegő hőmérséklete +5°C és +25°C. 
Nyitott idő: kb. 30 perc (az alaptól és a légköri hatásoktól függoen).  A fugázást 24 óra 
elteltével kezdhetjük meg (23°C, 50-60% l.r.nt.). 
Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Tárolás: +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, napfénytől és fagytól védve. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva.  
Csomagolas: 25 kg
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SiproFix BK 160 Super Flex 
Flexibilis csemperagasztó kerámia és gránit lapokra, 
beltéri és kültéri használatra
Felhasználás: Kerámia, márvány, gránit, természetes és mesterséges kövek ragasztására 
fal-, padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú 
vakolatok), kül- és beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, valamint magas 
nedvtűrő képesség. Alkalmas a kevésbé nedvszívó kerámia lapok (E ≤ 3%), a nagy felületű 
lapok (80 cm-ig) és a lapra-lap ragasztására is.  Alkalmas fürdőszobákban, konyhákban, 
balkonokon és teraszokon történő használatra. Padlófűtés esetén is használható. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, 
fagy és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részektől mentes. A csempék ragasztása előtt 
BK-Ultra Prime alapozó használata javasolt, a ragasztó tapadásának javítása érdekében. 
A csempék gyenge felszívóképességgel rendelkező felületekre történő ragasztása során, 
valamint a csempék csempékre történő ragasztása során, az optimális eredmény elérése 
érdekében BK-Bond alapozófestékkel együtt használja.   Alkalmazáskor a anyaghoz adjunk 
26-28% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, 
majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő 
méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok 
felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 
90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 
4-6 mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell 
nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan 
távolítsuk el. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: Az alapzat és levegő hőmérséklete +5°C és +25°C. 
Nyitott idő: kb. 30 perc (az alaptól és a légköri hatásoktól függoen).  A fugázást 24 óra 
elteltével kezdhetjük meg (23°C, 50-60% l.r.nt.). 
Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva.  
Csomagolas: 5; 25 kg
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CERAMIC CSEMPÉZÉSRE SZOLGÁLÓ 
TERMÉKEK

CLASS

EN 12004

C2TE

CLASS

EN 12004

C2T

Kerámiára, márványra, gránitra, 
üvegmozaikra, természetes és 

mesterséges kőre 

SiproFix BK 160 White
Flexibilis fehér csemperagasztó kerámia és gránit 
lapokra, beltéri és kültéri használatra
Felhasználás: Kerámia, mozaikok, márvány, gránit, természetes és mesterséges kövek 
ragasztására fal-, padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, 
beton alapú vakolatok), kül- és beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, 
valamint magas nedvtűrő képesség. Alkalmas a kevésbé nedvszívó kerámia lapok (E ≤ 3%), 
a nagy felületű lapok (80 cm-ig) és a lapra-lap ragasztására is.  Alkalmas fürdőszobákban, 
konyhákban és úszómedencék. Padlófűtés esetén is használható. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, 
fagy és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részektől mentes. A csempék ragasztása előtt 
BK-Ultra Prime alapozó használata javasolt, a ragasztó tapadásának javítása érdekében. 
A csempék gyenge felszívóképességgel rendelkező felületekre történő ragasztása során, 
valamint a csempék csempékre történő ragasztása során, az optimális eredmény elérése 
érdekében BK-Bond alapozófestékkel együtt használja.   Alkalmazáskor a anyaghoz adjunk 
26-28% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, 
majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő 
méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok 
felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 
90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 
4-6 mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell 
nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan 
távolítsuk el. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: Az alapzat és levegő hőmérséklete +5°C és +25°C. 
Nyitott idő: kb. 30 perc (az alaptól és a légköri hatásoktól függoen).  A fugázást 24 óra 
elteltével kezdhetjük meg (23°C,  50-60% l.r.nt.). 
Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva.  
Csomagolas:  25 kg

SiproFix BK 155 Rapid White
 Gyorskötésű, fehér csemperagasztó kerámia és 
gránit lapokra, beltéri és kültéri használatr
Felhasználás: A fehér cement alapú, gyorskötésű csemperagasztó minden fajta kerámia 
csempe, márvány, gránit, üvegmozaik csempe, természetes és mesterséges kő, padlólap és 
homlokzati felületre történő ragasztására alkalmas (cement, mész és beton alapú habarcs), 
beltéri és kültéri használatra. Kitűnő tapadás, nagy méretű szilárdság és magas nedvtűrő 
képesség jellemzi. Alkalmas meglévő csempe felületen történő ragasztásra és padlófűtéssel 
rendelkező felületeken történő ragasztásra is. Medencék burkolására is alkalmas, BK-
Hidrostop 2 vízszigetelő anyag együttes használatával. Nem változtatja meg a kerámia 
bevonat természetes színét. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük legyen szilárd, tiszta, 
fagykár, szétvirágzás, olaj- és festékmaradvány mentes.  A lapok ragasztása előtt ajánlott 
a felületet az előírt hígítás szerint BK-Bond alapozóval kezelni, a jobb tapadás érdekében. 
Alkalmazáskor adjunk az anyaghoz kb. 26-28% vizet és intenzíven keverjük fel a teljes 
homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni kb. 5 percig, majd ismét keverjük meg, 
hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk.  A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes 
fogazott glettelővel vigyük fel úgy, hogy beltéren a lap felületének minimum 65%-át, 
kültéren minimum 90%-át fedjük be ragasztóval. A glettelő fogazásának méretét a lapok 
méretéhez igazítsuk (10-25 cm nagyságú lap esetén 4-6 mm az optimális). A lapokat 
nyomjuk a felületen lévő ragasztóba, amennyiben a felület egyenetlen vagy a lapok nagyobb 
méretűek, a ragasztót vigyük fel a lapokra is. A lapokat addig kell lerakni, míg a ragasztó friss 
(kéregképződés előtt). Márvány és egyéb kőfajta ragasztása esetén színváltozás következhet 
be, a bevonatot semmiképp ne érje víz. Próba ragasztás ajánlott! Bővebb információért 
tekintse meg a termék műszaki adatlapját. 
Alkalmazási hőmérséklete: Az alapzat és levegő hőmérséklete +5°C és +25°C. 
Felhasználási idő: A bekeverést követően kb. 40 perc, időjárástól függően. Gyorskötésű, 
fehér fugával történő fugázásra 8-10óra száradást követően alkalmas, más színnel való 
fugázás esetén legelőbb 24 h száradás szükséges, optimális feltételek mellett történő 
száradás esetén (T=23-25°C, 50-60% l.r.nt.). 
Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m², a felülettől és a felvitel vastagságától függően. 
Szavatossági idő és tárolás: 12 hónap eredeti bontatlan csomagolásban, száraz helyen, 
raklapokon tárolva. 
Csomagolas:  25 kg
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SiproFix BK 110 Flex
Flexibilis csemperagasztó kerámia lapokra, 
beltéri és kültéri használatra
Felhasználás: Nedvszívó és gyengén nedvszívó kerámia, mozaikok, márvány, gránit, 
természetes és mesterséges kövek ragasztására fal-, padló- és homlokzati felületekre, 
kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok), kül- és beltérre egyaránt.  
Alkalmas fürdőszobában, konyhában, balkonon, teraszon egyaránt  és  padlófűtéssel 
rendelkező alapzatokra is. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, 
fagykár és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részektől mentes.  A csempék, járólapok 
felhelyezése előtt a felületet kezeljük le BK-Ultra Prime alapozóval, a ragasztó tapadásának 
javítása érdekében. Gyenge nedvszívó képességgel rendelkező felületek esetén valamint 
csempe-csempére történő ragasztása esetén, szükséges a felületet még BK-Bond alapozóval 
is lekezelni, a megfelelő eredmény elérése érdekében.  Alkalmazáskor a anyaghoz adjunk 
26-28% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, 
majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő 
méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy beltéren a lapok 
felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, kültéri munkálatok esetén minimum a 
90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 
4-6 mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell 
nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan 
távolítsuk el. Bővebb információ a termék műszaki adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben 
vagy erős szélben. 
Nyitott idő: kb. 20 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg 
(23°C, 50-60% l.r.nt.). A fugázó anyagban felgyülemlett ragasztót mechanikai úton távolítsa 
el. 
Anyagszükséglet: Kb.  3-5 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas:  25 kg
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Rugalmas

SiproFix BK 110
Csemperagasztó beltéri és kültéri használatra
Felhasználás: Nedvszívó kerámialapok ragasztására alkalmas fal-, padló- és homlokzati 
felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok), kül- és 
beltérre egyaránt. Kiváló tapadás és szilárdság jellemzi, valamint magas nedvtűrő 
képesség. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, 
tiszta, fagykár és szétvirágzás nélküli, olaj és laza részektől mentes. Alkalmazáskor a 
anyaghoz adjunk 25-27% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát 
hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót 
kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes fogazott glettelővel vigyük fel a 
felületre úgy, hogy beltéren a lapok felszínének minimum 65%-át fedjük be a ragasztóval, 
kültéri munkálatok esetén minimum a 90%-át. A glettelő fogazásának méretét a lapok 
méretéhez igazítsuk (10-25 cm-es lapoknál 4-6 mm az optimális). Az erősen nedvszívó, 
porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves 
szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Bővebb információ a 
termék műszaki adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, 
esőben vagy erős szélben. 
Nyitott idő: kb. 20 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük 
meg. 
Anyagszükséglet: Kb. 3-5 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas:  5; 25 kg
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CERAMIC CSEMPÉZÉSRE SZOLGÁLÓ 
TERMÉKEK

SiproFix BK 90
Csemperagasztó beltéri használatra
Felhasználás: Kerámia lapok ragasztására beltéri fal- és padló felületekre, kizárólag 
szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok). Rendkívül nagy tapadású és 
nagy szilárdságú. 
Előkészítés és alkalmazás: A felület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen szilárd, tiszta, 
fagykár, szétvirágzás, olaj és laza részektől mentes. A lapok ragasztása előtt ajánlott a 
felületet az előírt hígítás szerint BK-Bond alapozóval kezelni, a jobb tapadás érdekében. 
Alkalmazáskor az anyaghoz adjunk 26-28% vizet és keverjük intenzíven a teljes 
homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel úgy, 
hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes 
fogazott glettelővel vigyük fel a felületre úgy, hogy a lapok felszínének minimum 
65%-át fedjük be a ragasztóval. A glettelő fogazásának méretét a lapok méretéhez 
igazítsuk (10-25cm-es lapoknál 4-6mm az optimális). A lapot nyomja az alapzaton 
lévő ragasztórétegbe, ha szükséges a felület kiegyenlítése, akkor a lapra is vigyen fel 
ragasztót. Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. 
A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan 
távolítsuk el. Bővebb információ a termék adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklete: Az alapzat és levegő hőmérséklete +5°C és +25°C. 
Nyitott idő: kb. 20 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük 
meg. 
Anyagszükséglet: Kb. 3 kg/m², az alapfelülettől és a vastagságtól függően. 
Felhasználható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. 
Csomagolas:  25 kg
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CERAMIC CSEMPÉZÉSRE SZOLGÁLÓ 
TERMÉKEK
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24

BK-Fugomal
Vízlepergető fugázó anyag
Felhasználás: Kiváló minőségű, fl exibilis vízálló fugázó anyag csempe, kerámia, mozaik, 
járólap, üveg, valamint mesterséges kövek fugázására vízszintes és függőleges felületeken 
10mm szélességig, kül- és beltéren egyaránt. 24 színben kapható.
Előkészítés és alkalmazás: Alkalmazás előtt a lapok felületét tisztítsuk meg a ragasztó 
és por szennyeződésektől. Erősen nedvszívó lapoknál illetve magas hőmérséklet esetén 
a felületet nedvesítsük meg 1 órával a fugázás előtt. Alkalmazáskor a porhoz fokozatosan 
adjunk hozzá 28% vizet és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Az előkészített anyagot 
1 órán belül fel kell használni. Felvitele fugázó gumival vagy sima glettelővel maximum 45 
fokos szögben történjen úgy, hogy a fuga megfelelően ki legyen tömve a masszával. 20-30 
perc elteltével, amikor a massza felülete megkeményedik, a lapokat tisztítsuk át nedves 
szivaccsal keresztirányban a lapok szélétől indulva, végül töröljük át száraz ruhával. Normál 
körülmények között a padlólapok min. 8 óra száradás után járhatók. Porózus lapoknál ajánlott 
a próbafugázás. Amennyiben a ragasztó nem elég száraz, úgy fennáll a veszély a fuga 
helyenkénti színváltozására. Nem ajánlott olyan természetes kövek fugázásához használni, 
melynél fennáll a színváltozás kockázata. Bővebb információ a termék műszaki adatlapján. 
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet 
nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.
Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,8 kg/m², a felülettől, burkolólap méreteitől és a fugázóanyag 
szélességétől függően.
Felhasználható: 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon 
tárolva. Gyártási idő a csomagoláson.
Csomagolas: 2 kg

Kiváló 
megmunkálhatóság 

Padlófűtéshez alkalmas

24 színárnyalat Penész 
kialakulásával 

szemben ellenálló

1-10mm-ig
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Szerbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com


