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Въведение
За компанията

HYDRO CERAMIC 

системи  за полагане на керамични плочки
HYDRO CERAMIC Bathroom
HYDRO CERAMIC Kitchen
HYDRO CERAMIC Balcony
CERAMIC Big Tiles

HYDRO хидроизолационни продукти

Хидроизолационно покритие

BK-HidroStop Premium 

BK-HidroStop Extra

BK-HidroStop 5/5

BK-HidroStop 2

BK-HidroStop 1

Допълнителна продуктова

BK-Tape

CERAMIC продукти за полагане на 
керамички плочки

Грунд

BK-Bond

Лепило за керамични плочки

SiproFix BK 170 Elastic 

SiproFix BK 160 Super Flex

SiproFix BK 160 White

SiproFix BK 155 Rapid White

SiproFix BK 110 Flex

SiproFix BK 110 

SiproFix BK 90

Фугираща смес

BK-Fugomal

Съдържание



430+

500,000m3

350,000t

24/7/365

120010+

7527+

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИРОПОР

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРАХООБРАЗНИ И ТЕЧНИ ПРОДУКТИ

250+

BEKAMENT
КАМЪК ПО КАМЪК.

СЪОРЪЖЕНИЯКАРИЕРИГОДИНИ БИЗНЕС

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ETA И ISO СТАНДАРТИ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

ЦЯЛОСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

ПРОДУКТА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО

СЛУЖИТЕЛИ ЕКИПЕН ДУХ

ПАРТНЬОРИ И ДИСТРИБУТОРИПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЕС И РЕГИОНА



ЗА КОМПАНИЯТА

Бекамент е една от технологично най-напредналите компании в областта на 
производството на материали за довършителни работи в строителството,
която оперира успешно на пазарите в Сърбия и региона от над 27 години.

“

Основите на бизнеса бяха положени през 1992. година, когато беше създадена семейната фирма „Баня 
Комерц“, която се занимаваше с преработка на смлени материали. Само три години по-късно, през 1995 
г., бе открита първата кариера, която се превръща в източник на суровини за производството на готова 
продукция, стартирало през 1999. година. Пътят към успеха започна с малки стъпки с 4 служителя и 2 
продукта. Откриването на кариера беше първият голям успех на компанията, от което всичко започна. 
Последваха години на непрекъснати инвестиции и работа, разширяване на производството и продуктовата 
гама, инвестиции в иновации и последващо завладяване на нови пазари.

От 2002. г. компанията работи под името "Banja Komerc Bekament". Днес компанията има цялостен 
производствен процес - от добив на известния камък от собствената й кариера във Венчац, през 
преработката му чрез смилане в гранули и микронизирани пълнители, пълнители до производството на 
течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството.
Днес в рамките на компанията работят 5 кариери и 7 съоръжения, разположени на 250 декара, а тя може 
да се похвали с широка продуктова гама от над 250 артикула.

Екип от опитни професионалисти и топ експерти отговорно се грижи за всички работни процеси на 
компанията.

В съвременната лаборатория и контрола на качеството технолозите работят активно за подобряване на 
технологичните процеси и мониторинг на изискванията на пазара, което донася на компанията голям брой 
световно признати сертификати (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001).

Цялото продуктово портфолио се предлага на пазарите под марката BEKAMENT. Портфолиото на 
компанията Бекамент се състои от материали за довършителните работи в строителството, включително 
продукти за екстериор и интериор, изолации, хидроизолации и керамика, декоративни материали, изделия 
за дърво и метал, след това продукти за уплътняване и лепене, ръчно и машинно измазване, както и 
продукти със специално предназначение.

Благодарение на добре организираната мрежа от над 1200 партньори и дистрибутори, продуктите ни са 
достъпна за крайните потребители на повече от 10 пазара в Европейския съюз и региона.

С постоянни иновации, всеотдайност и дългосрочно планиране, компанията върви по пътя към позицията 
на лидер в региона на Югоизточна Европа. Вярвайки в силата, която носи в себе си, Бекамент създава по-
добро бъдеще, днес



HYDRO CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И 
ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Кухнята, банята, мазето, терасата и покривът са сред най-чувствителните части на жилищната 

или търговската сграда. Сигурната и дълготрайна защита срещу вода и влага се осигурява от 

продуктовата линия HYDRO, която удовлетворява дори най-взискателните нужди в областта на 

хидроизолацията. Системата за полагане на керамика, естествен камък или стъклена мозайка 

от програмата CERAMIC дава възможност за реализиране на най-смелите идеи. Продуктите от 

системата HYDRO / CERAMIC се характеризират с надеждност, дълготрайност и икономичност 

(добро съотношение цена / качество и по-ниска консумация). Лепилата за керамика и 

хидроизолационните покрития отговарят на техническите норми на европейските стандарти и 

носят маркировка СЕ.

НАДЕЖДНА ОСНОВА, СИГУРНО СВЪРЗВАНЕ



HYDRO CERAMIC
СИСТЕМИ  ЗА ПОЛАГАНЕ НА 
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Системното решение за баня HYDRO CERAMIC Bathroom включва нанасяне на саморазливна 
подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно покритие, 
хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен фугин, 
който е устойчив на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия), и силикони за 
уплътняване, устойчиви на мухъл. Фугините се предлагат в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост срещу мухъл
• Подходящо за подово отопление *

1.   ГРУНД

2.    САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 
         ЗАМАЗКА

3.   ГРУНД

4.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ 

5.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

7.   ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
        ПЛОЧКИ 

8.   ФУГИРАЩА СМЕС 

9.   СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Bathroom

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА HYDRO CERAМIC BATHROOМ

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2 l/m2

2. САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Саморазливна подова замазка

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

**

**

**

7.
ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ 

ПЛОЧКИ

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за вътрешна 
и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON SANITAR
Санитарен силикон
или
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
    *  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex
       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Системното решение за кухни HYDRO CERAMIC Kitchen включва нанасяне на саморазливна 
подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно покритие, 
хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен фугин, 
който е  устойчив на появата на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия) и 
силикони за високоефективно уплътняване. Фугините се предлагат в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост срещу мухъл
• Подходящо за подово отопление *

1.   ГРУНД

2.    САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 
         ЗАМАЗКА

3.   ГРУНД

4.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ 

5.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

7.   ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
        ПЛОЧКИ 

8.   ФУГИРАЩА СМЕС 

9.   СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Kitchen

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Високоякостна саморазливна подова замазка

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 1
Еднокомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
или
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно
покритие на акрилна основа

25

20 + 5

5; 10

кг

**

**

**

7. LJEPILO ZA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON SANITAR
Санитарен силикон
или
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
*  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex

       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



HYDRO CERAMIC
Balcony

Системното решение за балкони HYDRO CERAMIC Balcony включва нанасянето на 
саморазливна подова замазка (ако е необходимо), висококачествено хидроизолационно 
покритие, хидроизолационна лента, лепило за керамични плочки, водоотблъскващ, еластичен 
фугин, който е устойчив на появата на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия), 
и силикони за уплътняване, устойчиви на UV лъчи. Фугините се предлага в 24 цвята.

• Бързо и лесно нанасяне
• Надеждна и дълготрайна защита от вода
• Устойчивост на замръзване и високи външни температури
• Устойчивост на UV лъчи

1.   ГРУНД

2.    САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 
         ЗАМАЗКА

3.   ГРУНД

4.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ 

5.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

6.   ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
         ПОКРИТИЕ

7.   ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
        ПЛОЧКИ 

8.   ФУГИРАЩА СМЕС 

9.   СИЛИКОН



HYDRO CERAMIC
Balcony

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория
Високоякостна саморазливна подова замазка 

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие

20 + 5 кг  1,5***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТА BK-TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 

ПОКРИТИЕ

BK-HIDROSTOP 2 
Двукомпонентно хидроизолационно покритие

20 + 5 кг **

7. LJEPILO ZA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за вътрешна 
и външна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба

25 кг 3 – 5 

8. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL
Водоотблъскваща маса за фугиране

2 кг 0,3-0,8

9. СИЛИКОН

BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутрален силикон
или
BK-SILICON UNIVERSAL
Универсален силикон

280 ml - 

       За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта.
*  За плочки с големи размери и системи за подово отопление е задължително да се използва някое от следните лепила: Siprofix 160 Super Flex

       или Siprofix 170 Elasitc.
  ** Общият разход е посочена в точка 4.
 *** Разходът се изразява в кг / м2 / мм.



CERAMIC
Big Tiles

Системното решение за полагане на керамични плочки с големи размери CERAMIC Big Tiles 
включва нанасяне на саморазливна подова замазка (ако е необходимо), високоеластично 
лепило за керамични плочки, гранит и мрамор за вътрешна и външна употреба, водоотблъскващ, 
еластичен фугин, който е устойчив на мухъл и има висока устойчивост на износване (абразия 
и силикони. Фугините се предлагат в 24 нюанса.

• Бързо и лесно нанасяне
• Подходящо за подово отопление
• Еластична система с добра механична якост и устойчивост на износване

1.   ГРУНД

2.   САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА
         ЗАМАЗКА

3.   ГРУНД 

4.   ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ
          ПЛОЧКИ

5.   ФУГИРАЩА СМЕС 

6.   СИЛИКОН



CERAMIC
Big Tiles

KOMPONENTE SISTEMA

Слой Приложение
на продукта Продукт Разфасовка М. Е. Разход за 1 м2

1. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория

Адхезивен грунд
10 l 0,12 – 0,2

2.
САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА 

ЗАМАЗКА

BK-LIV 30  - FLOOR категория

Високоякостна саморазливна
подова замазка 

25 кг 1,5 -1,7

3. ГРУНД
BK-ULTRA PRIME - BEKATHERM категория
Адхезивен грунд

10 l 0,12 – 0,2

4.
ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ 

ПЛОЧКИ

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Високо еластично лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна 

употреба

или

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високоеластично лепило за керамични 
плочки и гранитогрес за вътрешна и 
външна употреба

25 кг 3 – 5 

5. ФУГИРАЩА СМЕС
BK-FUGOMAL

Водоотблъскваща маса за фугиране
2 кг 0,3-0,8

6. СИЛИКОН

BK-SILICON NEUTRAL PROFI  

Неутрален силикон

или

BK-SILICON UNIVERSAL

Универсален силикон

280 ml - 

За подробни инструкции вижте техническия лист на продукта



HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ

Силата е в ръцете ни

НАДЕЖДНА ОСНОВА, СИГУРНО СВЪРЗВАНЕ
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HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ
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BK-HidroStop Premium
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно 
покритие на акрилна основа 
Приложение: Еднокомпонентно хидроизолационно покритие на базата на полимерна 
емулсия за хоризонтална и вертикална защита на вътрешните повърхности от влага. 
Използва се за хидроизолация на кухни, бани, душове, мазета и др. преди полагане 
на керамичните плочки. Подходящ е за използване със системи за подово отопление. 
Особено полезен за хидроизолация на повърхности от гипсокартон.
Подготовка и нанасяне:  Повърхностите трябва да са равни, без големи пукнатини. 
Преди да положите хидроизолация, препоръчително е да нанесете BK-Ultra Prime 
грунд, 4 часа преди да нанесете хидроизолацията. В случай на повърхности, които 
се отлепват, износват и/или прашни повърхности, всички слабо свързани слоеве 
трябва да бъдат отстранени и след това импрегнирани с BK-Penetrat преди нанасяне 
на продукта. BK-HidroStop Premium се нанася неразреден с четка или  валяк  на два 
слоя с дебелина до 1 мм. Върху фугите и ъглите се поставя хидроизолационна лента 
BK-Tape, която трябва да се потопи в първия слой на хидроизолация. Вторият слой 
се нанася кръстосано след 2 часа съхнене. След 12 часа съхнене на втория слой 
повърхността е готова за полагане на керамичните плочки (за залепване използвайте 
еластични лепила BK-160 SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic или  BK-160 
White). За подробни инструкцииa вижте информационния лист за продукта.  
Разходна норма: 0,5-0,6 кг/м²  в зависимост от състоянието на повърхността.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети.
Опаковка: 5; 10 кг

BK-HidroStop Extra
Еластично еднокомпонентно хидроизолационно 
покритие
Приложение: Хидроизолационно, еластично покритие за хоризонтална и вертикална 
защита на повърхностите от влага. Използва се за хидроизолация на потенциално 
влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, сутерени, тераси и др. Предназначено 
за вътрешна и външна употреба, за положително и отрицателно водно налягане ≤1,5 
бара. Материалът не е предназначен за довършителни повърхности, нито за системи, 
които са в постоянен контакт с вода.
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop Еxtra, 
трябва да бъде твърда, без прах, да бъде почистена от мазнини, мухъл и слабо свързани 
части.  Преди нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране на основата 
с BK-Ultra Prime. В случай на стари и неравномерно абсорбиращи повърхности, както 
и в случай на порести, силно абсорбиращи повърхности е необходимо основата да 
се грундира с BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолация. 
В случай на повърхности, които се белят, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира 
с BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща вода, за 
да се отстрани наличната мръсотия и след това да се грундират с BK-Beton Kontakt. 
Към сухия продукт се добавят приблизително 30% вода и се разбърква, докато се 
получи желаната хомогенност. Сместа се оставя да престои около 5 минути, след 
това се разбърква отново и се нанася върху подготвената повърхност в рамките на 
120минути с четка на два кръстосани слоя, докато повърхността не се покрие напълно.  
Дебелината на един слой е около 1 мм, а вторият слой се нанася след изсъхването на 
първия. Хидроизолационното покритие трябва да бъде защитено от бързо изсъхване. 
Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Разходна норма:  1,2 кг/м²/мм, в зависимост от качеството на основата
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 5; 25 кг

За повърхности в 
пряк контакт с вода

Готов за употреба

Отлична 
гъвкавост

За системи 
за подово 
отопление

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

Отлична 
гъвкавост

Отлично премостване 
на пукнатини

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности
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HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ
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За повърхности в 
пряк контакт с вода

Отлична 
гъвкавост

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

Отлично премостване 
на пукнатини

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

BK-HidroStop 5/5
Двукомпонентно хидроизолационно еластично 
покритие
Приложение: Двукомпонентно, хидроизолационно, еластично полимерно покритие 
за вертикална и хоризонтална защита на повърхностите от влага. Използва се за 
хидроизолация на потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, 
сутерени, тераси и др. Предназначен за екстериор и интериор, за положително и 
отрицателно налягане ≤ 1,5 бара. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop 5/5, 
трябва да бъде твърда, обезопрашена, почистена от мазнини, мухъл и лошо 
свързани части. Преди нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране 
на повърхността с BK-Ultra Prime, разреден съгласно инструкциите. В случай на 
стари и неравномерно абсорбиращи повърхности, както и в случай на порести, 
силно абсорбиращи повърхности е необходимо основата да се покрие с разреден 
BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолация. В случай на 
повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се отстранят 
всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-
Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща вода, за да 
се отстрани наличната мръсотия и след това да се грундират с BK-Beton Kontakt. 
Приготвянето за нанасяне се извършва чрез добавяне на прахообразен компонент 
А към течния компонент В, като се разбърква до пълно хомогенизиране. Оставя се 
масата за около 5 минути и се разбърква отново. Към сместа за първия слой може 
да се добави до 10% вода. Използвайте готовата смес в рамките на 1 час. Сместа се 
нанася с четка в два слоя (ако е необходимо и три) чрез кръстосано обработване, 
докато повърхността не се покрие напълно. Дебелината на един слой е около 1 
мм, а вторият слой се нанася след втвърдяването на първия. Хидроизолационното 
покритие трябва да бъде защитено от бързо изсъхване (слънце, вятър). Вижте 
подробните инструкции в техническото упътване.
Температура на нанасяне:  От +5°C до +25°C. 
Разходна норма: Приблизително 1,4 кг/м²/мм. м в зависимост от качеството на основата.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 10 кг

BK-HidroStop 2
Двукомпонентно хидроизолационно покритие
Приложение: Двукомпонентно, хидроизолационно, полимерно-циментово покритие 
за хоризонтална и вертикална защита на повърхностите от влага. Използва се за 
хидроизолация на потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, 
сутерени, тераси и др. Използва се за интериор и екстериор, за положително и 
отрицателно налягане ≤ 1.5 бара. Този продукт е подходящ за хидроизолация на 
повърхности при продължителен директен контакт с вода. 
Подготовка и нанасяне:  Повърхността, върху която ще се нанася BK-HidroStop 2, 
трябва да бъде здрава, обезпрашена, без мазнини, мухъл и ронливи части. Преди 
нанасянето на хидроизолацията се препоръчва обработване на основата с грунд 
BK-Ultra Prime разреден съгласно инструкциите. В случай на стари и неравномерно 
абсорбиращи повърхности, както и в случай на порести, силно абсорбиращи 
повърхности е необходимо да се извърши предварителна обработка на повърхността 
с разреден BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди нанасянето на хидроизолацията. В 
случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се 
отстранят всички слабо свързани слоеве и след това да се извърши импрегниране 
с грунда BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият добре с гореща 
вода, за да се отстранят мръсотиите и след това да се обработят с BK-Beton Kontakt. 
Приготвянето на сместа се извършва чрез смесване на прахообразен компонент 
А с течен компонент  Б с добавяне на по-малко количество вода за регулиране 
на консистенцията. Сместа се нанася внимателно с четка на два или три слоя, с 
кръстосани движения, докато повърхността напълно се покрие. Дебелината на слоя 
трябва да е около 1-2 мм, а следващият слой трябва да се нанесе, след като първият 
се втвърди. Препоръчва се слоят да се изравни с метална мистрия. Приготвената 
смес трябва да се използва в рамките на 1 час. Нанесеното покритие трябва да бъде 
защитено от бързо изсъхване (слънце, вятър и др.). Вижте подробните инструкции 
в техническата характеристика. 
Разходна норма: 1,5 кг/м²/мм, в зависимост от състоянието на повърхността. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: Компонент А- 20кг, Компонент Б - 5 л

За външна и вътрешна 
употреба

Гъвкав

За повърхности в 
пряк контакт с вода

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара



BK-HidroStop 1
Еднокомпонентно хидроизолационно еластично 
покритие

За външна и вътрешна 
употреба

За повърхности в пряк 
контакт с вода

За хоризонтални 
и вертикални 
повърхности

За положително и 
отрицателно водно 
налягане <1,5 бара

HYDRO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
ПРОДУКТИ

Приложение: Еднокомпонентно, хидроизолационно покритие за хоризонтална и 
вертикална защита на повърхностите от влага. Използва се за хидроизолация на 
потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, сутерени, тераси и 
др. Предназначено е за интериор и екстериор, за положително и отрицателно водно 
налягане ≤1,5 бара. Материалът не е подходящ за финишно покритие, нито за системи, 
които са в постоянен контакт с вода. 
Подготовка и нанасяне:  Основата, върху която ще се нанася BK-HidroStop 1, трябва 
да бъде твърда, почистена от мазнини, прах, мухъл и слабо свързани части.  Преди 
нанасянето на хидроизолацията се препоръчва грундиране на основата с BK-Ultra Prime, 
разреден съгласно инструкциите. В случай на стари и неравномерно абсорбиращи 
повърхности, както и в случай на порести, силно абсорбиращи повърхности е 
необходимо основата да се грундира с разреден BK-Ultra Prime минимум 4 часа преди 
нанасянето на хидроизолацията. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и 
/ или ронят е необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това 
да се извърши импрегнира с BK-Penetrat. Бетонните повърхности трябва да се измият 
добре с гореща вода, за да се отстрани наличната мръсотия и след това да се покрият 
с BK-Beton Kontakt. Към сухия продукт се добавят приблизително 30% вода и се 
разбърква, докато се получи желаната хомогенност.  Сместа се оставя да престои около 
5 минути, след това се разбърква отново и се нанася върху подготвената повърхност 
в рамките на 120 минути с четка на два кръстосани слоя, докато повърхността не се 
покрие напълно.  Дебелината на един слой е около 1 мм, а вторият слой се нанася след 
изсъхването на първия. Хидроизолационното покритие трябва да бъде защитено от 
бързо изсъхване. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Разходна норма: 1,2 кг/м²/мм, в зависимост от качеството на повърхността. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 20 кг
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BK – Tape
Хидроизолационна лента 
Приложение: BK-Tape е хидроизолационна еластична лента за на базата на 
полипропиленова тъкан с алкална защита с гумено покритие. Изключително 
еластична, перфектно покрива пукнатини, има висока дифузна устойчивост към 
радон. Устойчива на различни температури, соли, разредени киселини и алкални 
води. Продуктът се използва в комбинация с Бекамент хидроизолационни продукти 
като: BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra, BK-HidroStop Premium и BK-
HidoStop Extra 5/5. Хидроизолационната лента BK-Tape се използва за еластично и 
трайно попълване на пукнатини в зоните на контакт или ъглите, пукнатини по стените 
и повърхностите, дренажни тръби в басейни, резервоари и душове и за свързване на 
вертикални и хоризонтални повърхности.
Način primjene: Хидроизолационната лента BK-Tape се полага върху първия слой на 
пресни хидроизолационни покрития и се притиска плътно в ъглите. Ако под лентата 
има остатъчен въздух, издърпайте я. След това краищата на хидроизолационната 
лента се намазват с хидроизолационно покритие с четка или валяк . След като 
първият слой се втвърди, нанесете втори слой върху цялата повърхност, включително 
краищата на хидроизолационната лента BK-Tape.
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CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Силата е в ръцете ни

НАДЕЖДНА ОСНОВА, СИГУРНО СВЪРЗВАНЕ
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BK-Bond
Високо адхезивен грунд за слабо 
абсорбиращи повърхности
Приложение: BK-Bond е високо адхезивен грунд, който се използва предимно 
за подобряване на адхезията върху гладки, слабо абсорбиращи и проблемни 
повърхности, като керамични плочки, гладък бетон и други твърди, компактни 
и неабсорбиращи основи. Разреден с вода, BK-Bond може да се използва и 
преди нанасянето на шпакловки, керамични лепила, саморазливни материали, 
минерални мазилки и други подобни,  върху гипскартон или циментово-влакнести 
плоскости, анхидритни основи, високо абсорбиращи мазилки и други циментови 
основи. С нанасянето на BK-Bond се осъществява свързване на остатъчния прах и 
изравняване на повърхността като по този начин се постига по-добро залепване 
на следващия слой към основата.  
Подготовка и нанасяне: Преди употреба BK-Bond трябва да се разклати добре. 
Когато се нанася върху слабо абсорбиращи повърхности, BK-Bond се нанася 
неразреден с четка или с валяк с къс косъм обикновено на един слой. Върху 
нанесения по този начин грунд могат да се нанасят други слоеве след минимум 
6 часа съхнене при нормални условия (23°C и 50-60% овв), когато покритието 
постига устойчивост на надраскване. В случай на нанасяне върху абсорбиращи 
повърхности продуктът трябва да се разреди с вода в съотношение 1: 3 (грунд : 
вода). Разреденият продукт се нанася с четка, валяк или чрез пръскане на 1-2 слоя, 
в зависимост от абсорбцията и желания ефект, на принципа мокро върху мокро. 
Разходна норма: Приблизително 0,10-0,15 л/м², в зависимост от абсорбцията и 
предназначението. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранява се 
при температури между +5°C и +25°C , защитен от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Подобрява адхезията Бързо съхнене Лесен за употреба
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За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

CLASS

EN 12004

C2TE
S1

CLASS

EN 12004

C2TE 30
min.
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SiproFix BK 170 Elastic
Високоеластично лепило за керамични плочки и 
гранитогрес за вътрешна и външна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мрамор, гранит, естествен и изкуствен 
камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда настилка (мазилка, на 
базата на цимент, вар и бетон), за вътрешна и външна употреба. Отлична адхезия, висока 
якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Продуктът е подходящ за залепване на плочки 
с ниска абсорбция (E ≤3%), както и на плочки с големи размери върху силно натоварени 
повърхности и за лепене на плочка върху плочка. Подходящо за използване в бани, кухни, 
балкони, тераси, басейни и на подове с подово отопление. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е здрава, 
чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  Преди залепване 
на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra Prime с цел подобряване на 
адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при залепване на плочки върху слабо 
абсорбиращи повърхности, както и при залепване на плочки върху плочки, използвайте 
в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето се извършва чрез добавяне на продукта 
в около 26-28% вода с интензивно смесване до пълна хомогенизация. Оставя се сместа 
да стои за около 10 минути, след това отново се разбърква, за да се получи лепило с 
подходяща плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, 
така че най-малко 65% от повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в 
случай на вътрешно ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът 
на зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 
cm). Притеснете плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане 
равномерна, нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва 
изравняване на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди 
монтажа. Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. 
Отстранете излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции 
в техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време: Oколо 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: около 24 часа при сушене при оптимални условия (23°C и 
50-60% р/в).
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м², в зависимост от основата и дебелината на нанасянето 
на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг

 Клас C2ТЕ съгласно 
EN 12004

За системи за подово 
отопление

За системи за подово 
отопление

Клас C2ТЕ S1 
съгласно EN 12004

Удължено отворено 
време 

За плочки с 
големи размери

За плочки с 
големи размери

SiproFix BK 160 Super Flex 
Високо еластично лепило за керамични и гранини 
плочки за вътрешна и вънешна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мрамор, гранит, естествен и изкуствен 
камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда настилка 
(мазилка, на базата на цимент, вар и бетон), за вътрешна и външна употреба. Отлична 
адхезия, висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Подходящ за залепване на 
плочи с ниска плътност (E ≤ 3%), плочи с големи размери (до 80cm) при поставяне 
върху повърхности с вече съществуващи плочи. Подходящо за използване в бани, 
кухни, балкони и тераси и на подове с подово отопление.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  
Преди залепване на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra 
Prime с цел подобряване на адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при 
залепване на плочки върху слабо абсорбиращи повърхности, както и при залепване 
на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на продукта в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да стои за около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Лепилото се 
нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% от 
повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в случай на вътрешно 
ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът на зъбите зависи 
от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). Притеснете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане равномерна, 
нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва изравняване 
на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. 
Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. Отстранете 
излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции в 
техническата характеристика.
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. Работно 
време: около 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Работно време: около 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: около 24 часа при сушене при оптимални условия 
(23°C и 50-60% р/в).
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м², в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето на продукта. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети. 
Опаковка: 25 кг

CERAMIC ПРОДУКТИ ЗА ПОЛАГАНЕ
НА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ



CLASS

EN 12004

C2T

За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

SiproFix BK 160 White
Високо еластично бяло лепило за керамични и 
гранини плочки за вътрешна и вънешна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки, мозайки, мрамор, гранит, естествен 
и изкуствен камък на стени, подове и външна повърхност, най-вече върху твърда 
настилка (бетон, мазилка, на базата на цимент и вар  ), за вътрешна и външна употреба. 
Отлична адхезия, висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Подходящ за 
залепване на плочи с ниска плътност (E ≤ 3%), плочи с големи размери (до 80cm) при 
поставяне върху повърхности с вече съществуващи плочи. Подходящо за използване 
в бани, кухни, басейни и на подове с подово отопление. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без замръзване, без обезцветяване, без остатъци от масло и боя.  
Преди залепване на плочките е препоръчително да покриете основата с BK-Ultra 
Prime с цел подобряване на адхезивността на лепилото. За оптимални резултати при 
залепване на плочки върху слабо абсорбиращи повърхности, както и при залепване 
на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с BK-Bond грунд. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на продукта в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се сместа да стои за около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Лепилото се 
нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% от 
повърхността на плочките да бъдат обхванати от лепилото (в случай на вътрешно 
ползване) и най-малко 90% (в случая на външно ползване). Размерът на зъбите зависи 
от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). Притеснете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността на не стане равномерна, 
нанесете слой лепило и върху плочката, като по този начин се извършва изравняване 
на повърхността. Плочки с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. 
Отстранете излишното лепило с мокра гъба и твърдите части механично. Отстранете 
излишното лепило от повърхността механично. Вижте подробните инструкции в 
техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време:  Oколо 30 минути (в зависимост от основата и атмосферните условия). 
Възможност за фугиране след: Oколо 24 часа при сушене при оптимални условия 
(23°C и 50-60% р/в). 
Разходна норма: Oт около 3-5 кг/м², в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето на продукта. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху палети.
Опаковка: 25 кг

SiproFix BK 155 Rapid White
Бяло лепило за керамични и гранитни плочки
с характеристики на ускорено свързване за 
вътрешна и външна употреба
Приложение:  Бързосъхнещо лепило на базата на бял цимент, предназначено за 
лепене на всички видове керамични плочки, мрамор, гранит, стъклени мозаечни 
плочки, естествени и изкуствени камъни върху стени, подове и фасадни повърхности, 
само върху твърди основи (бетон и варо-циментови мазилки  ), за външна и вътрешна 
употреба. Отлична адхезия, висока якост и устойчивост на влага. Подходящо за 
залепване към повърхности с предварително съществуващи плочки, както и към 
основи с подово отопление. Може да се използва за облицоване на басейни и други 
обекти, които се пълнят с вода, в комбинация с хидроизолационното покритие BK-
Hidrostop 2. Не променя естествения цвят на залепения материал. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която ще се нанася лепилото трябва да бъде 
твърда, чиста, носеща, без замръзвания, без цъфтеж, без остатъци от масло или боя. 
Преди залепване на плочките се препоръчва основата да бъде обработена с грунд 
BK-Bond, разреден съгласно инструкциите, за да се подобри адхезията на лепилото.  
Приготвянето се извършва чрез добавянето на продукта в около 26-28% вода с 
интензивно смесване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои около 5 
минути, след което отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. 
Лепилото трябва да се нанася с помощта на назъбена стоманена маламашка с подходящ 
размер на зъбите, така че поне 65% от повърхността на плочката да е покрита с лепило 
(при вътрешна употреба) и минимум 90% (при външна употреба). Размерът на зъбите 
зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 мм за плочки с размери 10-25 cm). 
Плочките трябва да се поставят върху адхезивния слой на основата. Ако повърхността 
е неравна или плочките са с по-голям размер, нанесете лепило и върху плочката. 
Плочките трябва да се поставят, докато лепилото е свежо (преди да се формира кора). 
В случай на залепване на мрамор и други видове камъни, подлежащи на промяна на 
цвета, основата никога не трябва да бъде потопена във вода и е препоръчително да се 
извършва пробно нанасяне на лепило. За по-подробни инструкции вижте техническия 
лист на продукта. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха между +5°C и +25°C. 
Отворено време за работа: около 40 минути след смесването, в зависимост от 
температурата. Бързосъхнещо, готово за фугиране в бяло след 8-10 часа сушене, 
фугиране с други цветове най-рано след 24 часа сушене при нормални условия (T 23-
25°C, о.в.в. 50-60 %). 
Разходна норма: Приблизително 3-5 кг/м², в зависимост от основата и дебелината на 
слоя. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Опаковка: 25 кг

Клас C2Т съгласно
EN 12004

За системи за подово 
отопление

За плочки с големи 
размери

CLASS

EN 12004

C2TE

Клас C2ТЕ 
съгласно EN 12004

За системи за подово 
отопление

За плочки с 
големи размери
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За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 



CLASS

EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Високо еластично лепило за керамични  плочки за 
вътрешна и външна употреба
Приложение: За лепене на керамични плочки ( абсорбиращи и слабо абсорбиращи 
плочки)  на стената, пода и външни повърхности, най-вече върху твърда основа (бетон, 
мазилка, на базата на цимент и вар ). За вътрешна и външна употреба. Отлична адхезия, 
висока якост, гъвкавост и устойчивост на влага. Продуктът е подходящ за използване в 
бани, кухни, балкони, тераси  и върху основи с подово отоплениe. 
Подготовка и нанасяне:   Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е здрава, 
чиста, без да е замръзнала, без остатъци от масло или боя. Преди залепване на плочките 
е препоръчително да грундирате с BK-Ultra Prime с цел подобряване на адхезивността на 
лепилото. За оптимални резултати при залепване на плочки върху слабо абсорбиращи 
повърхности, както и при залепване на плочки върху плочки, използвайте в комбинация с 
BK-Bond грунд.  Приготвянето се извършва чрез добавянето на продукта в около 26-28% 
вода с интензивно разбъркване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои 
за около 10 минути, след това се разбърква отново, за да се получи лепило с подходяща 
плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, така 
че най-малко 65% от повърхността на плочките да са обхванати от лепилото (в случай 
на вътрешно нанасяне) и най-малко 90% (в случая на външно нанасяне). Размерът на 
зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки с размери 10-25 cm). 
Преди полагането, силно абсорбиращите плочки трябва да бъдат намокрени. Отстранете 
излишното лепило с мокра гъба механично.  Отстранете излишното лепило от фугите 
механично. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика. 
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C. 
Работно време: Oколо 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за фугиране 
след: около 24 часа сушене при нормални условия (T 23°C, о.в.в. 50-60 %). 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху  палети. 
Разходна норма: от около 3-5 кг/м² в зависимост от основата и дебелината на нанасянето. 
Опаковка: 25 кг

Клас C2Т
съгласно EN 12004

Устойчив на хлъзгане

Устойчив на хлъзгане

За керамични плочки, мрамор, 
гранит, стъклена мозайка, 

естествен и изкуствен камък 

Гъвкав

SiproFix BK 110
Лепило за керамични плочки 
за върешна и външна употреба 
Приложение: За лепене на керамични плочки на стената, пода и външни 
повърхности, най-вече върху твърда основа ( бетон, мазилка, на базата на цимент 
и вар). За вътрешна и външна употреба. Характеризира се с отлична адхезия, 
висока якост и устойчивост на влага. Използва се за свързване на абсорбиращи 
керамични плочки. 
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да е 
здрава, чиста, без да е замръзнала, без остатъци от масло или боя. Приготвянето 
се извършва чрез добавянето на продукта в около 25-27% вода с интензивно 
разбъркване до пълна хомогенизация. Сместа се оставя да престои за около 
10 минути, след това се разбърква отново, за да се получи лепило с подходяща 
плътност. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с подходящ размер на зъбите, 
така че най-малко 65% от повърхността на плочките да са обхванати от лепилото 
(в случай на вътрешно нанасяне) и най-малко 90% (в случая на външно нанасяне). 
Размерът на зъбите зависи от размера на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки 
с размери 10-25 cm). Преди полагането, силно абсорбиращите плочки трябва да 
бъдат намокрени. Отстранете излишното лепило с мокра гъба механично. Вижте 
подробните инструкции в техническата характеристика.
Температура на нанасяне: температура на основата и въздуха + 5°C до + 25°C.
Работно време: около 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за 
фугиране след: около 24 часа.
Разходна норма: от около 3-5 кг/м² в зависимост от основата и дебелината на 
нанасянето. 
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху  палети. 
Опаковка: 5; 25 кгКлас C1 съгласно EN 

12004
За външна и вътрешна 

употреба
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SiproFix BK 90
Лепило за керамични плочки за върешна употреба
Приложение:  За лепене на керамични плочки към стени и подови повърхности, 
само върху твърди основи (циментови, варови и бетонни разтвори), за вътрешна 
употреба, отлична адхезия и висока якост.
Подготовка и нанасяне: Основата, върху която се нанася лепилото, трябва да 
е твърда, чисат, носеща, без замръзване, без остатъци от масло или боя. Преди 
залепване на плочките се препоръчва основата да бъде покрита с BK-Bond, разреден 
съгласно инструкциите, за да се подобри адхезията на лепилото. Приготвянето 
се извършва чрез добавяне на прах в около 26-28% вода с интензивно смесване 
до пълна хомогенизация. Оставя се масата да престои около 10 минути, след това 
отново се разбърква, за да се получи лепило с подходяща плътност. Нанесете 
лепилото с назъбена четка с подходящ размер на зъбите, така че най-малко 65% 
от повърхността на плочката да е покрита с лепило. Размерът на зъбите зависи от 
размера на плочките (оптимално 4-6 мм за плочки с размери 10-25 см). Поставете 
плочките в слой лепило върху основата и ако повърхността е неравна, поставете 
лепилото и върху плочката, като по този начин се извършва изравняването. Плочки 
с висока плътност трябва да се навлажнят преди монтажа. Отстранете излишното 
лепило с мокра гъба, а твърдите части изчистете механично. За по-подробни 
инструкции вижте техническото упътване за продукта.  
Температура на нанасяне: Tемпература на основата и въздуха + 5°C до + 25°C.  
Работно време:около 20 минути (в зависимост от субстрата). Възможност за 
фугиране след около 24 часа.  
Разходна норма: около 3 кг/м², в зависимост от основата и дебелината на нанасянето. 
Срок на годност и съхранение:  12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
върху  палети. 
Опаковка: 25 кг

CLASS

EN 12004

C1

Клас C1 съгласно EN 
12004

За вътрешна 
употреба

Икономичен
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BK-Fugomal
Водоотблъскваща маса за фугиране
Приложение:  Висококачествена, водоотблъскваща маса за фугиране на керамични и 
стъклени плочки, както и плочи от изкуствен и естествен камък върху хоризонтални и 
вертикални повърхности. За фуги с ширина до 10 мм, за вътрешна и външна употреба. 
Устойчив на образуване на плесени. Предлага се в 24 нюанса.
Подготовка и нанасяне:  Преди нанасянето на фугина основата трябва да се почисти 
от остатъци от лепило и прах. В случай на високо абсорбиращи плочки  и при работа 
при високи температури, намокрете фугата 1 час преди фугиране. Подготовката 
се извършва чрез постепенното добавяне на продукта в около 28% вода, като се 
разбърква до пълно хомогенизиране. Така приготвената смес се използва в рамките на 
1 час. Нанасянето се извършва с гумена четка или мистрия, под ъгъл 45°, така че фугата 
да е добре запълнена с фугиращата смес. След 20-30 минути, когато повърхността 
се втвърди, избършете плочите с мокра гъба в диагонална посока на плочите и след 
това ги полирайте със суха кърпа. По подовите плочки може да се ходи най-малко 8 
часа след фугирането, когато се изсушат при нормални условия. В случай на фугиране 
на порести плочки се препоръчва тестване. Ако лепилото не е достатъчно сухо, има 
вероятност да се промени цвета на фугата. Фугиращата смес не е подходяща за 
естествен камък, подлежащ на промяна на цвета. Вижте подробните инструкции в 
техническото упътване на продукта.
Температура на нанасяне:  От+5°C дo +25°C. Високата влажност и ниските температури 
могат да удължат времето за втвърдяване на фугиращата смес. 
Разходна норма: Приблизително 0,3-0,8 кг/кв. м в зависимост от широчината на фугите 
и големината на плочките.  
Срок на годност и съхранение: 24 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение, 
върху палети. 
Опаковка: 2 кг

Отлично  
водоотблъскване

Подходящ за системи за 
подово отопление

24 нюанса Устойчив на 
появата на мухъл

Ширина на 
фугата 1-10мм
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com


