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ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИРОПОР

500,000m3
ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРАШКАСТИ И ТЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

350,000t

BEKAMENT
КАМЕН ПО КАМЕН.

ПОГОНИ

7
КАМЕНОЛОМИ
5

ГОДИНИ РАБОТЕЊЕ
27+

КВАЛИТЕТ ГАРАНТИРАН СО ЕТА И ISO СТАНДАРДИ ISO 9001, ISO 14001, ISO 19001

ЗАОКРУЖЕН ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАВРШНИ
РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

250+

ВРАБОТЕНИ

430+
ТИМСКИ ДУХ

24/7/365

ПАРТНЕРИ И ДИСТРИБУТЕРИ

1200
ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЈА
НА ЕУ И РЕГИОНОТ

10+



Компанијата Bekament е една од технолошки најнапредните компании за 
производство на материјали за завршни работи во градежништвото која 
успешно работи на пазарите во Србија и регионот веќе од 27 години.

“

Teмелите на основањето се поставени 1992. година со основањето на семејната фирма „Banja Komerc“ 
која се занимавала со преработка на мелени материјали. Само три години подоцна, 1995. година отворен е 
првиот каменолом кој станува извор на суровините за производство на готови производи, кое е почнато 
во 1999 година. Патот до успехот започна со мали чекори со 4 вработени и 2 производи. Отворањето на 
каменоломот беше првиот голем успех на компанијата од кој започна сè. Потоа следеа години на постојано 
вложување и работа, проширување на производството и асортиманот, инвестирање во иновации, а со 
самото тоа и освојување на нови пазари.

Од 2002. година компанијата работи под името „Бања Комерц Бекамент“. Денес, компанијата има целосно 
затворен процес на производство – од ископување на познатиот камен од сопствениот рудник на Венчац, 
преку преработката на истиот со мелење во гранулати и микронизирани полнила, до производство на 
течни и прашкасти материјали за завршни работи во градежништвото. Во состав на компанијата работат 5 
каменоломи и 7 погони кои се протегаат на 25 хектари, а може да се пофали и со широк спектар од над 250 
артикли.

Tим од искусни професионалци и врвни експерти одговорно се грижи за сите процеси на работа на 
компанијата.

Во современата лабораторија и контрола на квалитет технолозите активно работат на подобрување на 
технолошките процеси и на следењето на барањата на пазарот, а тоа на компанијата и донесе голем број на 
светски признати сертификати (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

Комплетното производно портфолио на пазарите се пласира под трговската марка BEKAMENT. 
Портфолиото на компанијата Bekament составено е од материјали за завршни работи во градежништвото 
меѓу кои се и производи за надворешни и внатрешни ѕидови, изолација, хидроизолација и керамика, 
декоративни материјали, производи за дрво и метал, потоа производи за заптивање и лепење, рачно и 
машинско малтерисување, како и производи за специјални намени.

Благодарение на добро организираната мрежа од повеќе од 1200 партнери и дистрибутери, широкиот 
асортиман производи достапен им е на крајните корисници на повеќе од 10 пазари на Европската унија и 
регионот.

Со постојаните иновации, посветеноста на работата и долгорочното планирање, компанијата се движи кон 
позицијата лидер во регионот на Југоисточна Европа. Верувајќи во силата што ја носи во себе, Bekament 
денес го создава подоброто утре.

ЗА КОМПАНИЈАТА



HYDRO CERAMIC ПРОИЗВОДИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 
И КЕРАМИКА

Кујната, бањата, подрумот, терасата или покривот се меѓу најчувствителните делови на станбениот 

или деловниот простор. Сигурната и долготрајна заштита од вода и влага ја обезбедува HYDRO 

линијата производи која ги покрива и најсложените потреби во доменот на хидроизолацијата. 

Системот за поставување на керамика, природен камен или стаклен мозаик од програмата 

CERAMIC oвозможува реализација и на најсмелите идеи. Производите од HYDRO / CERAMIC 

системот се карактеризираат со сигурност, долготрајност и економичност (добар однос на 

цените/квалитетот и помалата потрошувачка). Лепилата за керамика и хидроизолациските 

премази ги задоволуваат техничките нормативи на европските стандарди и ја носат ознаката CE.

СИГУРНА ОСНОВА, БЕЗБЕДЕН СПОЈ



HYDRO CERAMIC
СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА КЕРАМИКА



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Системското решение за бањи HYDRO CERAMIC Bathroom подразбира примена на 
самонивелирачка маса (доколку е потребна), високо квалитетен хидроизолационен премаз, 
хидроизолациони траки, лепило за керамика, водоотпорна маса за фугирање која е отпорна 
на појава на мувла и има висока отпорност на абење (aбразија) и силиконски маси за 
заптивање, отпорни на појава на мувла. Масата за фугирање е достапна во 24 нијанси.

• Брза и едноставна примена;
• Сигурна и долготрајна заштита од вода;
• Oтпорност на појава на мувла;
• За подови со подно греење *.

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ПРЕМАЗ

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА

6. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ПРЕМАЗ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

9. ЗАПТИВНА МАСА



HYDRO CERAMIC
Bathroom

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Просечна 
потрошувачка по 1m2

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија
Универзална подлога 10 l 0,12 – 0,2

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА
BK LIV 30  - FLOOR категорија
Брзоврзувачка самонивелирачка маса за
подови

25 kg 1,5 -1,7

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија
Универзална подлога 10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 

ПРЕМАЗ

BK HIDROSTOP 1
Eднокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 2 
Двокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 5/5
Двокомпонентен флексибилен
хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP PREMIUM
Флексибилен еднокомпонентен 
хидроизолационен премаз на акрилна основа

25

20 + 5

10

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

1,4***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА BK TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 

ПРЕМАЗ

BK HIDROSTOP 1
Eднокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 2 
Двокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 5/5
Двокомпонентен флексибилен
хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP PREMIUM
Флексибилен еднокомпонентен 
хидроизолационен премаз на акрилна основа 

5

20 + 5

10

5; 10

kg

**

**

**

**

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Флексибилно лепило за керамички плочки за 
внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бело лепило за керамички плочки со 
карактеристики за забрзано врзување за 
внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Флексибилно лепило за керамички плочки и 
гранитни плочки за внатрешна и
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Флексибилно бело лепило за керамички
плочки и гранитни плочки за внатрешна и
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високо флексибилно лепило за
керамички плочки и гранитни плочки за
внатрешна и надворешна употреба

25 kg 3 – 5 

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ BK FUGOMAL
Водоотпорна маса за фугирање 2 kg 0,3-0,8

9. ЗАПТИВНА МАСА

BK SILICON SANITAR
Санитарна силиконска маса за заптивање
или
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутралнa силиконска маса за заптивање

280 ml - 

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.
    *  За плочки со големи димензии и за системите со подно греење задолжителна е употребата на лепило за керамика Siprofix BK 160 SuperFlex или 
       Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Вкупната потрошувачка е наведена во точка 4.
 *** Потрошувачката се изразува во kg / m2 / mm.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Системското решение за кујна HYDRO CERAMIC Kitchen подразбира примена на 
самонивелирачка маса (доколку е потребна), високо квалитетен хидроизолационен премаз, 
хидроизолациони траки, лепило за керамика, водоотпорна маса за фугирање која е отпорна 
на појава на мувла и има висока отпорност на абење (aбразија) и силиконски маси за 
заптивање со високи перформанси. Масата за фугирање е достапна во 24 нијанси.

• Брза и едноставна примена;
• Сигурна и долготрајна заштита од вода;
• Oтпорност на појава на мувла;
• За подови со подно греење *

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

4. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ПРЕМАЗ

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА
ТРАКА

6. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ПРЕМАЗ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

9. ЗАПТИВНА МАСА



HYDRO CERAMIC
Kitchen

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.
*  За плочки со големи димензии и за системите со подно греење задолжителна е употребата на лепило за керамика Siprofix BK 160 SuperFlex или 

       Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Вкупната потрошувачка е наведена во точка 4.
 *** Потрошувачката се изразува во kg / m2 / mm.

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Просечна 
потрошувачка по 1m2

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија
Универзална подлога 10 l 0,12 – 0,2

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА
BK LIV 30  - FLOOR категорија
Брзоврзувачка самонивелирачка маса за
подови

25 kg 1,5 -1,7

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија
Универзална подлога 10 l 0,12 – 0,2

4.
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 

ПРЕМАЗ

BK HIDROSTOP 1
Eднокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 2 
Двокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 5/5
Двокомпонентен флексибилен
хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP PREMIUM
Флексибилен еднокомпонентен 
хидроизолационен премаз на акрилна основа

25

20 + 5

10

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

1,4***

0,5 - 0,6***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА BK TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 

ПРЕМАЗ

BK HIDROSTOP 1
Eднокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 2 
Двокомпонентен хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP 5/5
Двокомпонентен флексибилен
хидроизолационен премаз
или
BK HIDROSTOP PREMIUM
Флексибилен еднокомпонентен 
хидроизолационен премаз на акрилна основа 

5

20 + 5

10

5; 10

kg

**

**

**

**

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Флексибилно лепило за керамички плочки за 
внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Бело лепило за керамички плочки со 
карактеристики за забрзано врзување за 
внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Флексибилно лепило за керамички плочки и 
гранитни плочки за внатрешна и
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Флексибилно бело лепило за керамички
плочки и гранитни плочки за внатрешна и
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високо флексибилно лепило за
керамички плочки и гранитни плочки за
внатрешна и надворешна употреба

25 kg 3 – 5 

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ BK FUGOMAL
Водоотпорна маса за фугирање 2 kg 0,3-0,8

9. ЗАПТИВНА МАСА

BK SILICON SANITAR
Санитарна силиконска маса за заптивање
или
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Неутралнa силиконска маса за заптивање

280 ml - 



HYDRO CERAMIC
Balcony

Системското решение за тераси HYDRO CERAMIC Balcony подразбира примена на 
самонивелирачка маса (доколку е потребна), високо квалитетен хидроизолационен премаз, 
хидроизолациони траки, лепило за керамика, водоотпорна маса за фугирање која е отпорна 
на појава на мувла и има висока отпорност на абење (aбразија) и силиконски маси за 
заптивање отпорни на УВ. Масата за фугирање е достапна во 24 нијанси.

• Брза и едноставна примена;
• Сигурна и долготрајна заштита од вода;
• Отпорност на мраз и на високи надворешни температури;
• Стабилен при УВ зрачење.

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

4. ХИДРОИЗОЛАЦИСКИ
ПРЕМАЗ

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА

6. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ПРЕМАЗ

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

9. ЗАПТИВНА МАСА



HYDRO CERAMIC
Balcony

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M.

Просечна 
потрошувачка 

по 1m2

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија

Универзална подлога
10 l 0,12 – 0,2

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА

BK LIV 30  - FLOOR категорија

Брзоврзувачка самонивелирачка

маса за подови

25 kg 1,5 -1,7

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM категорија

Универзална подлога
10 l 0,12 – 0,2

4. ХИДРОИЗОЛАЦИСКИ ПРЕМАЗ
BK HIDROSTOP 2 

Двокомпонентен хидроизолационен премаз
20 + 5 kg  1,5***

5. ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА BK TAPE 10; 50 m -

6.
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 

ПРЕМАЗ

BK HIDROSTOP 2 

Двокомпонентен хидроизолационен премаз
20 + 5 kg **

7. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Флексибилно лепило за керамички плочки 
за внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 155 RAPID WHITE
Бело лепило за керамички плочки со 
карактеристики за забрзано врзување за 
внатрешна и надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Флексибилно лепило за керамички 
и гранитни плочки за внатрешна и 
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Флексибилно бело лепило за керамички 
плочки и гранитни плочки за внатрешна и
надворешна употреба
или
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Високо флексибилно лепило за керамички 
плочки и гранитни плочки за внатрешна и 
надворешна употреба

25 kg 3 – 5 

8. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ
BK FUGOMAL

Водоотпорна маса за фугирање
2 kg 0,3-0,8

9. ЗАПТИВНА МАСА

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Неутралнa силиконска маса за заптивање

или

BK SILICON UNIVERSAL

Универзална силиконска маса за заптивање

280 ml - 

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.
    *     За плочки со големи димензии и за системите со подно греење задолжителна е употребата на лепило за керамика Siprofix BK 160 SuperFlex или 
       Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Вкупната потрошувачка е наведена во точка 4.
 *** Потрошувачката се изразува во kg / m2 / mm.



CERAMIC
Big Tiles

Системското решение за поставување на керамички плочки со големи димензии CERAMIC Big 
Tiles подразбира примена на самонивелирачка маса (доколку е потребна), високо флексибилно 
лепило за керамика со одлична механичка цврстина, водотпорна маса за фугирање која е 
отпорна на појава на мувла и има висока отпорност на абење (aбразија) и силиконски маси за 
заптивање со високи перформанси. Масата за фугирање достапна е во 24 нијанси.

• Брза и едноставна примена;
• За подови со подно греење;
• Флексибилен систем со добра механичка цврстина и отпорност на абење

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА
МАСА

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

4. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

5. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

6. ЗАПТИВНА МАСА



CERAMIC
Big Tiles

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M.

Просечна 
потрошувачка 

по 1m2

1. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

BK ULTRA PRIME - BEKATHERM 

категорија

Универзална подлога

10 l 0,12 – 0,2

2. САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА

BK LIV 30  - FLOOR категорија

Брзоврзувачка самонивелирачка

маса за подови

25 kg 1,5 -1,7

3. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ

BK ULTRA PRIME - BEKATHERM 

категорија

Универзална подлога

10 l 0,12 – 0,2

4. ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *

Флексибилно лепило за керамички 

и гранитни плочки за внатрешна и 

надворешна употреба

или

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *

Високо флексибилно лепило за 

керамички плочки и гранитни плочки за 

внатрешна и надворешна употреба

25 kg 3 – 5 

5. МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ
BK FUGOMAL

Водоотпорна маса за фугирање
2 kg 0,3-0,8

6. ЗАПТИВНА МАСА

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Неутралнa силиконска маса за 

заптивање

или

BK SILICON UNIVERSAL

Универзална силиконска маса за 

заптивање

280 ml - 

За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот



HYDRO ПРОИЗВОДИ ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

СИГУРНА ОСНОВА, БЕЗБЕДЕН СПОЈ
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BK-HidroStop Premium
Еднокомпонентен флексибилен хидроизолационен 
премаз на акрилна основа
Применa: Еднокомпонентен хидроизолационен премаз на база на полимерна емулзија 
за хоризонтална и вертикална заштита на внатрешни површини од влага. Се користи 
за хидроизолација на кујни, бањи, туш кабини, подрумски површини итн. пред 
поставувањето на керамика. Погоден е за употреба во системите со подно греење. 
Особена примена има за хидроизолација на површини од гипс картонски плочи.
Подготовка и нанесување: Површините мора да бидат рамни, без поголеми вдлабнатини 
или пукнатини. Пред нанесување на хидроизолацијата се препорачува премачкување со 
BK-Ultra Prime подлога, 4ч пред нанесување на хидроизолацијата. Во случај на прашливи 
и трошни површини, треба да се отстранат слабо врзаните слоеви, а потоа да се изврши 
импрегнација на подлогата со BK-Penetrat пред нанесување на хидроизолацијата. BK-
HidroStop Premium се нанесува неразреден со четка во два слоја со вкупна дебелина до 
1 mm. На споевите и аглите се поставува гумирана хидроизолациона лента BK-Tape која 
треба да се стави во првиот слој од хидроизолацијата. Вториот слој се нанесува по 2ч, 
со вкрстена постапка. По истекот на 12ч од нанесувањето на вториот слој, површината е 
подготвена за ставање на керамиката (за лепење се користат флексибилните лепила BK-
160 SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic или BK-160 White). За детални упатства 
погледајте го техничкиот лист на производот.  
Потошувачка: Околу 0,5-0,6 kg/m2/mm  зависно од квалитетот на подлогата.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети.
Пакување: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Еднокомпонентен флексибилен 
хидроизолационен премаз

Примена: Флексибилен хидроизолационен премаз за хоризонтална и вертикална 
заштита на површини од влага. Се употребува за хидроизолација на потенцијално 
влажни простории: кујни, бањи, туш кабини, базени, подрумски површини, тераси итн. 
Наменет е за внатрешна и надворешна употреба, за позитивен и негативен притисок 
на вода од  ≤ 1,5 bar. Поради својата висока флексибилност, погоден е за заштита на 
површини изложени на напрегања.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која ќе биде нанесен BK-HidroStop Extra  
треба да е цврста, без прашина, исчистена од мрсни дамки, без мувла и без лошо 
врзани делови. Пред нанесувањето на хидроизолација се препорачува премачкување 
со BK-Ultra Prime подлога . Во случај на постари и нерамномерно апсорбирачки подлоги, 
како и во случај на порозни високо апсорбирачки подлоги неопходно е да се изврши 
премачкување  со  BK-Ultra Prime, мин. 4 ч. пред нанесувањето на хидроизолација. Во 
случај на прашливи и трошни површини потребно е да се отстранат сите слабо врзани 
слоеви, а потоа да се изврши импрегнација на површината со BK-Penetrat. Бетонските 
површини неопходно е добро да се исчистат со врела вода, со цел отстранување на 
присутните нечистотии, а потоа да се премачкаат со BK-Beton Kontakt. Премазот се 
подготвува со мешање со 30% вода додека смесата не стане целосно хомогена. Потоа 
треба да отстои 5 минути, и повторно да се промеша. Подготвената смеса може да се 
искористи во рок од 2 h. Се нанесува со четка во два слоја во вкрстена постапка додека 
површината не биде целосно прекриена. Дебелна на секој поединечен слој изнесува 
приближно 1 mm, а секој последователен слој се нанесува откако претходниот ќе 
зацврсне. Хидроизолациониот премаз да се заштити од пребрзо сушење. За детални 
упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.
Потошувачка: Околу 1,2 kg/m²/mm, зависно од квалитетот на подлогата.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
на палети.
Пакување: 5; 25 kg

За површини кои се 
во директен контакт 

со вода

Подготвен за 
употреба

Oдлична 
флексибилност

Погодна за 
системи со 

подно греење 

За хоризонтални 
и вертикални 

површини

Oдлична 
флексибилност

Oдлично премостување 
на пукнатини

За позитивен и 
негативен притисок на 

вода ≤  1,5 бар

За позитивен и 
негативен притисок на 

вода ≤  1,5 бар

За хоризонтални и 
вертикални површини
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За површини кои се 
во директен контакт 

со вода

Oдлична 
флексибилност

За хоризонтални 
и вертикални 

површини

Oдлично премостување 
на пукнатини

За позитивен и 
негативен притисок 

на вода ≤  1,5 бар

BK-HidroStop 5/5
Двокомпонентен флексибилен 
хидроизолационен премаз
Примена: Двокомпонентен хидроизолационен, флексибилен полимерцементен 
премаз за вертикална и хоризонтална заштита на површини од влага. Се употребува 
за хидроизолација на потенцијално влажни простории: кујни, бањи, туш кабини, 
базени, подрумски површини, тераси итн. Наменет е за надворешна и внатрешна 
употреба, за позитивен и негативен притисок ≤ 1,5 bar.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која ќе биде нанесен BK-HidroStop 5/5 да е 
цврста, без прашина, исчистена од мрсни дамки, без мувла и без лошо врзани делови. 
Пред нанесувањето на хидроизолација се препорачува премачкување со BK-Ultra 
Prime подлога според упатството. Во случај на постари и нерамномерно апсорбирачки 
подлоги, како и во случај на порозни високо апсорбирачки подлоги неопходно е да 
се изврши премачкување на подлогата со BK-Ultra Prime, мин. 4 ч. пред нанесувањето 
на хидроизолација. Во случај на прашливи и трошни површини е да се отстранат 
сите слабо врзани слоеви, а потоа да се изврши импрегнација на површината со 
BK-Penetrat. Бетонските површини неопходно е добро да се исчистат со врела вода, 
со цел отстранување на присутните нечистотии, а потоа да се премачкаат со BK-
Beton Kontakt. Премазот се подготвува со додавање на прашкастата компонента 
A во течната компонента Б, со мешање дури не се добие хомогена смеса. Смесата 
да отстои околу 5 мин. и пак да се измеша. За првиот слој, во смесата може да се 
додаде до 10 % вода. Подготвената смеса треба да биде потрошена во рок од 1 h. 
Премазот се нанесува со четка во два слоја (по потреба и три), во вкрстена постапка, 
сé додека површината не биде целосно покриена. Дебелината на едниот слој 
приближно изнесува 1 mm, а вториот слој се нанесува откако претходниот целосно ќе 
биде исушен. Хидроизолациониот премаз да се заштити од пребрзо сушење (сонце, 
ветер). За детални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.
Примена  на производот на температура: Од +5°C do +25°C.
Потошувачка: Околу 1,4 kg/m²/mm, зависно од квалитетот на подлогата.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
на палети. 
Пакување: 10 kg

BK-HidroStop 2
Двокомпонентен хидроизолационен премаз
Примена: Двокомпонентен хидроизолационен полимерцементен премаз за 
хоризонтална и вертикална заштита на површини од влага. Се употребува за 
хидроизолација на потенцијално влажни простории: кујни, бањи, туш кабини, 
базени, подрумски површини, тераси итн. Наменет е за внатрешна и надворешна 
употреба, за позитивен и негативен притисок на вода од ≤ 1,5 bar. Материјалот е 
погоден за изолација на површини коишто се во долготраен контакт со вода.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која ќе биде нанесен BK-HidroStop 2 треба 
да е цврста, без прашина, исчистена од мрсни дамки, без мувла и без слабо врзани 
делови.  Пред нанесувањето на хидроизолација се препорачува премачкување со 
BK-Ultra Prime подлога според упатството. Во случај на постари и нерамномерно 
апсорбирачки подлоги, како и во случај на порозни високо апсорбирачки подлоги 
неопходно е да се изврши премачкување на подлогата со BK-Ultra Prime, мин. 4 ч. 
пред нанесувањето на хидроизолација. Во случај на  прашливи и трошни површини 
потребно е да се отстранат сите слабо врзани слоеви, а потоа да се изврши 
импрегнација на површината со BK-Penetrat. Бетонските површини неопходно е 
добро да се исчистат со врела вода, со цел отстранување на присутните нечистотии, 
а потоа да се премачкаат со BK-Beton Kontakt. Премазот се подготвува со мешање 
на прашкаста компонента А со течна компонента Б. Смесата добро да хомогенизира. 
Се нанесува со четка во два слоја  со вкрстено премачкување. По потреба се 
нанесува и третиот слој. Дебелината на секој поединечен слој изнесува  приближно 
1-2 mm, а секој последователен слој се нанесува откако претходниот ќе зацврсне. 
Подготвената смеса да се искористи во рок од 1 h. Хидроизолациониот премаз да 
се заштити од пребрзо сушење. За детални упатства да се погледне во техничкиот 
лист за производот.
Потошувачка: Околу 1,5 kg/m²/mm, зависно од квалитетот на подлогата.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
на палети.
Пакување: Компонента А - 20 kg, Компонента Б - 5 l

За внатрешнa и 
надворешнa употреба 

Флексибилен

За површини кои 
се во директен 
контакт со вода

За позитивен и 
негативен притисок 

на вода ≤  1,5 бар
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BK-HidroStop 1
Еднокомпонентен хидроизолационен премаз
Примена: Еднокомпонентен хидроизолациони премаз за хоризонтална и вертикална 
заштита на површини од влага. Се употребува за хидроизолација на потенцијално 
влажни простории: кујни, бањи, туш кабини, базени, подрумски површини, тераси итн. 
Наменет е за внатрешна  и надворешна употреба, за позитивен и негативен притисок 
на вода од ≤ 1,5 bar. Материјалот не е предвиден за завршна обработка на површини, 
ниту пак за  системи со постојан контакт со вода.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која ќе биде нанесен BK-HidroStop 1 треба 
да е цврста, без прашина, чиста од мрсни дамки, без мувла и без слабо врзани 
делови. Пред нанесувањето на хидроизолација се препорачува премачкување со 
BK-Ultra Prime подлога според упатството. Во случај на постари и нерамномерно 
апсорбирачки површини, како и во случај на порозни високо апсорбирачки подлоги 
неопходно е да се изврши премачкување на подлогата со BK-Ultra Prime, мин. 4 ч. 
пред нанесувањето на хидроизолација. Во случај на површини кои се лупат, трошат 
и/или распрскуваат потребно е да се отстранат сите слабо врзани слоеви, а потоа 
да се изврши импрегнација на површината со BK-Penetrat. Бетонските површини 
неопходно е добро да се исчистат со врела вода, со цел отстранување на присутните 
нечистотии, а потоа да се премачкаат со BK-Beton Kontakt. Премазот се подготвува со 
додавање на 30% вода додека да се добие хомогена смеса. Смесата треба да отстои 
околу 5 мин. и пак да се измеша. Подготвената смеса треба да биде потрошена во 
рок од 2 h. Премазот се нанесува со четка во два слоја во вкрстена постапка, сé 
додека површината не биде целосно покриена. Дебелината на првиот слој изнесува 
приближно 1 mm, а вториот слој се нанесува откако претходниот целосно ќе биде 
исушен. Хидроизолациониот премаз да се заштити од пребрзо сушење (сонце, 
ветер). За детални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.
Потошувачка: Околу 1,2 kg/m²/mm, зависно од квалитетот на подлогата.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
на палети.
Пакување: 20 kg

За внатрешнa и 
надворешнa употреба

За површини кои се 
во директен контакт 

со вода

За хоризонтални 
и вертикални 

површини

За позитивен и 
негативен притисок 

на вода ≤  1,5 бар



HYDRO ПРОИЗВОДИ ЗА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

М
А

С
А

 З
А

 Х
И

Д
Р

О
И

З
О

Л
А

Ц
И

ЈА
Д

О
П

О
Л

Н
И

ТЕ
Л

Н
А

 П
Р

О
ГР

А
М

А

BK – Tape
Еластична хидроизолациона трака
Примена: Трајно еластична трака за хидроизолација на база на полипропиленска 
ткаенина со алкална заштита со облога од каучук. Совршено ги покрива пукнатините 
и е високоеластична. Има висок дифузен отпор на радон. Oтпорна е на различни 
температури, соли, разредени киселини и алкални води. Се користи во комбинација 
со Bekament хидроизолационите премази како, BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-
HidroStop Extra, BK-HidroStop Premium, BK-HidoStop Extra 5/5. Хидроизолационата 
трака BK-Tape се користи за еластично и трајно затворање на пукнатини на контактни 
места или агли, пукнатини на ѕидови и на површини, одводни цевки во базени, 
цистерни и туш кабини и за поврзување на вертикални и хоризонтални површини.
Начин на примена: хидроизолационата трака BK-Tape ставете ја на првиот слој од 
хидроизолациониот премаз додека е сеуште све и притиснете ја цврсто во аглите 
со помош на шпакла. Доколку има заостанат воздух под лентата, истиснете го. По 
зацврснувањето на првиот слој, нанесете го вториот слој ОД
хидроизолациониот премаз, вклучувајќи ги и краевите на хидроизолационата трака 
BK-Tape. 
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CERAMIC ПРОИЗВОДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА КЕРАМИКА

BK-Bond
Високо адхезивна подлога за слабо
апсорбирачки површини

Применa: BK-Bond е високо адхезивна подлога која првенствено се користи за 
подобрување на лепливоста на мазни, слабо апсорбирачки и проблематични 
површини. Производот BK-Bond разреден со вода може да се користи и при 
нанесување на глет маси, лепила за керамика, саморазлевачки маси, минерални 
малтери, нa гипс картонски или цементно-влакнести плочи, анхидрит подлоги, 
високо апсорбирачки малтери и други цементни подлоги. Со нанесувањето на BK-
Bond се врши врзување на заостанатата прашина и израмнување на површината, 
а на тој начин се остварува и подобро врзување на идниот слој за подлогата. 
Подготовка и нанесување: Пред употреба BK-Bond задолжително треба добро 
да се протресе. BK-Bond во случај на примена на слабо апсорбирачки површини 
се нанесува неразреден, со четка или со кратко влакнест ваљак обично во еден 
слој. На вака нанесениот премаз може да се применуваат следните слоеви по 
мин. 6 часа сушење во нормални услови (23°C и 50-60% р.в.в.), кога премазот ќе 
постигне отпорност на гребење. Во случај на примена на апсорбирачки површини, 
потребно е производот да се разреди со вода во сооднос 1:3 (прајмер : водa). 
Разредениот производ се нанесува со четка, ваљак или со прскање во 1-2 слоја во 
зависност од апсорпцијата и од посакуваниот ефект, по принципот мокро на мокро. 
Потрошувачкa: Oколу 0,10-0,15 l/m², во зависност од апсорпцијата и намената.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригинално затворена амбалажа. Да 
се складира на температура од +5°C дo +25°C, заштитено од сончева светлина и 
замрзнување. 
Пакување:  1 l

Подобрена адхезија Брзо сушењe Едноставна 
употреба
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CLASS

EN 12004

C2TE
S1

CLASS

EN 12004

C2TE 30
min.

SiproFix BK 170 Elastic
Високо флексибилно лепило за керамички и гранитни 
плочки за внатрешна и надворешна употреба
Примена: За лепење на керамички плочки, мермер, гранит, природен и вештачки 
камен на ѕидни, подни и фасадни површини, исклучиво на цврсти подлоги (малтери 
на база на цемент, вар и бетон), за надворешна и внатрешна употреба. Производот се 
карактеризира со одлична адхезија, висока цврстина, флексибилност и отпорност на 
влага.  Погодно е за лепење на плочки со ниска апсорпција (E ≤3%) како и на плочки 
со големи димензии на деформабилни површини и при поставување на површини со 
веќе постоечки плочки. Погодно за употреба во бањи, кујни, базени, балкони, тераси и 
систем за подно греење.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, 
чиста, носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла и бои. Пред 
лепење на плочките се препорачува премачкување на површинат со BK-Ultra Prime со 
цел подобрување на адхезијата на лепилото. За постигнување на оптимални резултати 
при лепење на плочки на слабо апсорбирачки површини, како и при лепење плочка 
на плочка да се користи во комбинација со BK-Bond прајмер. Подготовка: Прашокот 
се додава во околу 26-28% вода со интензивно матење дури не се постигне целосна 
хомогенизација. Смесата да отстои 10-тина минути, а потоа пак да се промеша за да 
се добие соодветна густина на лепакот.  Лепакот се нанесува со назабена глетарка 
со соодветна големина на запци, така што минимум 65% од површината на плочката 
да биде покриена со лепак (за внатрешна употреба), а минимум 90% (за надворешна 
употреба). Големината на запците зависи од димензијата на плочките (оптимално 4-6 
mm за плочки со димензија 10-25 cm). Плочките да се втиснат во слој од лепак врз 
подлогата, a доколку се работи за нерамна површина, треба да се нанесе лепак и на 
плочките за да се постигне рамнење. Високо впивливи и порозни плочки, пред да се 
постават, треба да се навлажнат. Вишокот лепак да се отстрани со влажен сунѓер, 
а стврднатите делови да се отстранат по механички пат. Вишокот лепак од фугите 
отстранете го механички. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за 
производот.
Температура примене: температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C
Отворено време за работа: околу 30 минути (зависно од подлогата и атмосферските 
услови). Може да се фугира по: 24ч. при сушење на оптимални услови (23°C и 50-60% 
р.в.в.).
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и од дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети. 
Пакување: 25 kg

За керамика, мермер, 
гранит, стаклен мозаик, 

природен и вештачки камен

Класа C2TE према 
стандардот EN12004

За системи со
подно греење

За системи со подно 
греење

Класа C2TE S1 према 
стандардот EN12004

Продолжено 
отворено време

За плочки со големи 
димензии

За плочки со големи 
димензии

SiproFix BK 160 Super Flex 
Флексибилно лепило за керамички и гранитни 
плочки за внатрешна и надворешна упораба
Примена: За лепење на керамички плочки, мозаици, мермер, гранит, природен и 
вештачки камен на ѕидни, подни и фасадни површини, исклучиво на цврсти подлоги 
(бетон, малтери на база на цемент и вар  ), за надворешна и внатрешна употреба. 
Производот се карактеризира со одлична адхезија, висока цврстина, флексибилност и 
отпорност на влага.  Погоден е за лепење на плочки со ниска впивливост/апсорбција 
(E ≤ 3%) , при поставување на површини со веќе постоечки плочки. и плочки со големи 
димензии. За постигнување на оптимални резултати при лепењето на плочки на слабо 
апсорбирачки површини  да се користи во комбинација со BK-Bond прајмер.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, 
чиста, носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла и бои. 
Пред лепењето на плочки се препорачува премачкување на површината со BK-
Ultra Prime со цел подобрување на адхезијата на лепилото. Подготовка: Прашокот се 
додава во околу 26-28% вода со интензивно мешање дури не се постигне целосна 
хомогенизација. Смесата да отстои 10-тина минути, а потоа пак да се промеша за да 
се добие соодветна густина на лепакот.  Лепакот се нанесува со назабена глетарка 
со соодветна големина на запци, така што минимум 65% од површината на плочката 
да биде покриена со лепак (за внатрешна употреба), а минимум 90% (за надворешна 
употреба). Големината на запците зависи од димензија на плочките (оптимално 4-6 
mm за плочки со димензија 10-25 cm). Плочките да се втиснат во слој од лепак врз 
подлогата, a доколку се работи за нерамна површина, треба да се нанесе лепак и на 
плочките за да се постигне рамнење. Високо впивливи и порозни плочки, пред да се 
постават, треба да се навлажнат. Вишокот лепак да се отстрани со влажен сунѓер, 
а стврднатите делови да се отстранат по механички пат. Вишокот лепак од фугите 
отстранете го механички. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за 
производот.
Температура применe: температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C. 
Отворено време за работа: околу 30 минути (зависно од подлогата и атмосферските 
услови). Може да се фугира по: 24ч. при сушење на оптимални услови (23°C и 50-60% 
р.в.в.).
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и од дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети.
Пакување: 5; 25 kg
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C2T

За керамика, мермер, 
гранит, стаклен мозаик, 

природен и вештачки камен 

SiproFix BK 160 White
Флексибилно бело лепило за керамички и гранитни 
плочки за внатрешна и надворешна упораба
Примена: За лепење на керамички плочки, мозаици, мермер, гранит, природен и 
вештачки камен на ѕидни, подни и фасадни површини, исклучиво на цврсти подлоги 
(бетон, малтери на база на цемент и вар  ), за надворешна и внатрешна употреба. 
Производот се карактеризира со одлична адхезија, висока цврстина, флексибилност и 
отпорност на влага.  Погоден е за лепење на плочки со ниска впивливост/апсорбција 
(E ≤ 3%) и плочки со големи димензии (до 80cm). Погодно за употреба во бањи, кујни, 
базени и на подлоги со подно греење.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, 
чиста, носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла и бои. Пред 
лепењето на плочки се препорачува премачкување на површината со BK-Ultra Prime 
на подлогата со цел подобрување на адхезијата на лепилото. За постигнување на 
оптимални резултати при лепењето на плочки на слабо апсорбирачки површини, како 
и при лепење плочка на плочка да се користи во комбинација со BK-Bond прајмер. 
Подготовка: Прашокот се додава во околу 26-28% вода со интензивно мешање дури 
не се постигне целосна хомогенизација. Смесата да отстои 10-тина минути, а потоа 
пак да се промеша за да се добие соодветна густина на лепакот.  Лепакот се нанесува 
со назабена глетарка со соодветна големина на запци, така што минимум 65% од 
површината на плочката да биде покриена со лепак (за внатрешна употреба), а 
минимум 90% (за надворешна употреба). Големината на запците зависи од димензија 
на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки со димензија 10-25 cm). Плочките да се 
втиснат во слој од лепак врз подлогата, a доколку се работи за нерамна површина, 
треба да се нанесе лепак и на плочките за да се постигне рамнење. Високо впивливи 
и порозни плочки, пред да се постават, треба да се навлажнат. Вишокот лепак да 
се отстрани со влажен сунѓер, а стврднатите делови да се отстранат по механички 
пат. Вишокот лепак од фугите отстранете го механички. За подетални упатства да се 
погледне во техничкиот лист за производот.
Температура примена : температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C. 
Отворено време за работа: околу 30 минути (зависно од подлогата и атмосферските 
услови). Може да се фугира по: 24ч. при сушење на оптимални услови (23°C и 50-60% 
р.в.в.).
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и од дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети.
Пакување: 25 kg.

SiproFix BK 155 Rapid White
Бело лепило за керамички и гранитни плочки 
со карактеристики за забрзано врзување за 
внатрешна и надворешна употреба 
Примена: Лепило на база на бел цемент со карактеристика на забрзано врзување, 
наменето за лепење на сите видови на керамички плочки, мермер, гранит, стаклени 
мозаик плочки, природен и вештачки камен на ѕидни, подни и фасадни површини, 
исклучиво на цврсти подлоги (бетон, малтери на база на цемент и вар  ), за надворешна 
и внатрешна употреба. Одлична адхезија, висока цврстина и отпорност на влага. 
Погодно за лепење на површини со веќе постоечки плочки, како и на подлоги со подно 
греење. Може да се користи за поплочување на базени и на други објекти исполнети со 
вода во системот со BK-HidroStop 2 хидроизолациски премаз. Не ја менува природната 
боја на керамичките облоги.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепилото мора да биде 
цврста, чиста, носечка, незамрзната, без слабо врзани делови, без остатоци од масла 
и од бои. Пред лепење на плочките се препорачува премачкување на површината 
со BK-Bond подлога разредена според упатството со цел да се подобри адхезијата 
на лепакот. Подготовката се врши со додавање на прав во околу 26-28% вода со 
интензивно мешање додека не се постигне целосна хомогенизација. Масата оставете 
ја да отстои околу 5 мин., потоа измешајте ја уште еднаш за да се добие лепило со 
примерна густина. Лепилото се нанесува со помош на назабена глетарка со соодветна 
големина на запците така да минимум 65% од површината на плочките треба да биде 
покриена со лепилото (во случај на внатрешна употреба), а минимум 90% (во случај 
на надворешна употреба). Големината на запците зависи од димензиите на плочките 
(оптимално 4-6 mm за плочки со големина 10-25 cm). Плочките се втиснуваат во слојот 
лепило на подлогата, а доколку е површината нерамна или ако се плочките со поголем 
формат лепилото се нанесува и на плочката. Плочките треба да се редат додека е 
свежо лепилото (пред формирање на коричка). Во случај на лепење на мермер и на 
други видови на камен, подложни на промена на боја, oблогата никако не смее да се 
потопува во вода, а се препорачува да се изврши и пробно нанесување на лепилото. 
За подетални упатства видете го техничкиот лист на производот.
Температура примена : температура на подлогата и на воздухот +5°C дo +25°C.
Време на употреба: oколу 40 минути по мешањето, во зависност од температурата. 
Брзо врзувачко, подготвено за фугирање со бела фуг маса по 8-10 ч сушење, фугирање 
со други бои најрано по 24 ч сушење на нормални услови (T=23-25°C, р.в.в. 50-60 %).
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети.
Пакување: 25 kg

Класа C2T према 
стандардот EN12004

За системи со подно 
греење

За керамика, мермер,
гранит, стаклен мозаик, 

природен и вештачки камен

За систем плочка 
на плочка

CLASS

EN 12004

C2TE

Класа C2TE према 
стандардот EN12004

За системи со подно 
греење

За плочки со 
големи димензии
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CLASS

EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Флексибилно лепило за керамички плочки за 
внатрешна и надворешна употреба
Примена:  За лепење на керамика (апсорбирачки и за слабо апсорбирачки плочки) 
врз ѕидни, подни и фасадни површини, исклучиво врз цврсти подлоги ( бетонмалтери 
на база на цемент и вар ), за надворешна и внатрешна употреба. Одлична адхезија, 
висока цврстина, флексибилност и отпорност на влага.  Погодно за употреба во бањи, 
кујни, балкони, тераси и систем со подно греење.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, 
чиста, носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла или бои.  Пред 
лепењето на плочки се препорачува премачкување на површината со BK-Ultra Prime со 
цел подобрување на адхезијата на лепилото. За постигнување на оптимални резултати 
при лепењето на плочки на слабо апсорбирачки површини, како и при лепење плочка 
на плочка да се користи во комбинација со BK-Bond прајмер. Подготовка: прашокот 
се додава во околу 26-28% вода со интензивно мешање дури не се постигне целосна 
хомогенизација. Смесата да отстои 10-тина минути, а потоа пак да се промеша за да 
се добие соодветна густина на лепакот. Лепакот се нанесува со назабена глетарка со 
соодветна големина на запци, така што минимум 65% од површината на плочката да 
биде прекриена со лепак (за внатрешна употреба), а минимум 90% (за надворешна 
употреба). Големината на запците зависи од димензија на плочките (оптимално 4-6 
mm за плочки со димензија 10-25 cm). Плочки со високо ниво на впивање и порозни 
плочки, треба да бидат навлажнети пред да се постават. Вишокот лепак да се отстрани 
со влажен сунѓер, а стврднати делови да се отстранат по механички пат. Вишокот 
на лепилото во фугите отстранете го по механички пат.  За подетални упатства да се 
погледне во техничкиот лист за производот.
Температура примена: температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C. 
Отворено време за работа: околу 30 минути (зависно од подлогата) Moжност за 
фугирање: по 24 h.
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор на 
палети.
Пакување: 25 kg

Класа C2T према 
стандардот EN12004

Намалено лизгање

Намалено лизгање

За керамика, мермер, 
гранит, стаклен мозаик, 

природен и вештачки камен

Флексибилен

SiproFix BK 110
Лепило за керамички плочки за внатрешна и 
надворешна упораба
Примена:  За лепење на керамика врз ѕидни, подни и фасадни површини, исклучиво врз 
цврсти подлоги ( бетон и малтери на база на цемент и вар ), за надворешна и внатрешна 
употреба, со одлична адхезија, со висока цврстина и отпорност на влага. Се користи за 
лепење на апсорбливи/впивливи керамички плочки.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, чиста, 
носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла и бои. Подготовка: 
прашокот се додава во околу 25-27% вода со интензивно мешање дури не се постигне 
целосна хомогенизација. Смесата да отстои 10-тина минути, а потоа пак да се промеша 
за да се добие соодветна густина на лепакот. Лепакот се нанесува со назабена глетарка 
со соодветна големина на запци, така што минимум 65% од површината на плочката 
да биде прекриена со лепак (за внатрешна употреба), а минимум 90% (за надворешна 
употреба). Големината на запците зависи од димензија на плочките (оптимално 4-6 
mm за плочки со димензија 10-25 cm). Плочки со високо ниво на впивање и порозни 
плочки, треба да бидат навлажнети пред да се постават. Вишокот лепак да се отстрани 
со влажен сунѓер, а стврднатите делови да се отстранат по механички пат. За подетални 
упатства да се погледне во техничкиот лист за производот.
Температура примене : температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C.
Отворено време за работа: околу 30 минути (зависно од подлогата) Moжност за 
фугирање: по 24 h.
Потрошувачка: околу 3-5 kg/m², во зависност од подлогата и дебелината на 
нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор
на палети.
Пакување: 5; 25 kgКласа C1T према 

стандардот EN 12004
За внатрешна и 

надворешна употреба
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SiproFix BK 90
Лепило за керамички плочки за внатрешна  упораба
Примена: За лепење на керамички плочки на ѕидни и подни површини, исклучиво врз 
цврсти подлоги (бетон, малтери врз база на цемент  и  вар ), за внатрешна употреба, 
со одлично прилегање и со висока цврстина.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува лепакот треба да е цврста, 
чиста, носечка, да не биде замрзната, без нечистотии и остатоци од масла и бои. 
Пред лепење на плочките се препорачува премачкување на површината со BK-Bond 
подлога разредена според упатството со цел да се подобри адхезијата на лепакот. 
Подготовка: прашокот се додава во околу 26-28% вода со интензивно мешање дури 
не се постигне целосна хомогенизација. Смесата треба да отстои 10-тина минути, а 
потоа пак да се промеша за да се добие соодветна густина на лепакот. Лепакот се 
нанесува со назабена глетарка со соодветна големина на запци, така што минимум 
65% од површината на плочката да биде покриена со лепак. Големината на запците 
зависи од димензија на плочките (оптимално 4-6 mm за плочки со димензија 10-25 cm). 
Плочките да се втиснат во слој од лепак на подлогата, a доколку се работи за нерамна 
површина, лепакот се нанесува и на плочките и на тој начин се постигнува рамнење. 
Плочки со високо ниво на впивање и порозни плочки, треба да се навлажнат пред да 
се постават. Вишокот лепак да се отстрани со влажен сунѓер, а стврднатите делови да 
се отстранат по механички пат. За подетални упатства да се погледне во техничкиот 
лист за производот.
Температура  применe: температура на подлогата и на воздухот да биде +5°C до +25°C.
Отворено време за работа: околу 20 минути (зависно од подлогата)
Moжност за фугирање: по 24 h.
Потрошувачка: околу 3 kg/m², во зависност од подлогата и дебелината на нанесувањето.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор
на палети.
Пакување: 25 kg

CLASS

EN 12004

C1

Класа C1 према 
стандардот EN 12004

За внатрешна 
употреба

Економичен
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BK-Fugomal
Водоотпорна маса за фугирање
Примена: Висококвалитетна , водоотпорна маса за фугирање на керамички и стаклени 
плочки, како и на плочки од вештачки и природен камен врз хоризонтални и вертикални 
површини. Производот е наменет за фуги со широчина до 10 mm, за внатрешна и за 
надворешна употреба. Отпорен е на мувла. Достапен е во 24 нијанси.
Подготовка и нанесување: Пред нанесување на масата за фугирање, фугите да се 
исчистат од остатоци на лепак и прашина. Доколку се фугираат плочки со висок степен 
на впивање или доколку се работи на високи температури, фугите да се наводенат 1 
h пред почеток на фугирање.  Подготвување се врши со додавање на прашокот во 
околу 28% вода, со постојано мешање, сé додека смесата не стане хомогена. Откако 
е подготвена, масата може да се искористи во рок од 1 час. се нанесува со помош 
на гумена глетарка или глетарка под агол од 45°, така што фугата да биде добро 
исполнета со масата за фугирање. После 20-30 минути, кога масата површински ќе 
зацврсне, плочките треба да се избришат со влажен сунѓер дијагонално во однос на 
поставените плочки, а потоа да се исполира со сува крпа. Врз подни плочки може да 
се гази најрано 8 часа после фугирањето, доколку сушењето се одвива при нормални 
услови. Кога се фугираат порозни плочки, се препорачува претходно пробно
фугирање. Доколку лепакот не е добро исушен, постои можност бојата на Масата за 
фугирање да се промени. Масата за фугирање не е погодна за природен камен кој е 
подложен на промена на бојата. За подетални упатства да се погледне во техничкиот 
лист за производот.
Примена на производот на температура:  Од +5°C do +25°C. Висок степен на влажност 
и ниски температури може да го продолжат времето на зацврстувањето на смесата за 
фугирање.
Потошувачка: Околу 0,3-0,8 kg/m², во зависност од ширината на фугите и големина 
на плочките.
Рок на траење и складирање: 24 месеци во оригиналната амбалажа во сува просторија 
подигнат врз палети.
Пакување: 2 kg

Oдлична водоодбојност

Погодна за системи со 
подно греење

24 нијанси Oтпорност на 
создавање мувла

За споеви со 
ширина 1-10 мм







Banja Komerc Bekament DOO
Аранѓеловац, 34304 Бања, Србија
Телефон: +381 34 6777 500; Факс: +381 34 6777 506
www.bekament.com


