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CLASSIC ПРОИЗВОДИ ЗА РАЧНO И 
МАШИНСКО МАЛТЕРИСУВАЊЕ

BK-Nivelator
Подлога за високо апсорбирачки површини
Примена: Длабински премаз наменет за изедначување и неутрализација на 
површини кои впиваат нерамномерно, како што се гас бетон, тула, порозен камен 
итн. Се употребува како подлога кај површини кои имаат својство на високо 
впивање, пред да бидат малтерисани со цементо-варов малтер и гипсено-варов 
малтер, а со цел да се попречи нерамномерно сушење и пукање на малтерот, како 
и пред мазнење на такви површини со глет смеси.
Подготовка и нанесување: Подлогата на која се нанесува премазот мора да е 
цврста, сува и без прашина. BK-Nivelator се подготвува со разредување со вода 
во сооднос 1:6 до 1:10 (премаз:вода), во зависност од впивањето на подлогата. 
При употреба врз подлоги кои имаат својство на високо впивање, премазот се 
разредува помалку. Премазот се нанесува со користење на ваљак, со помош 
на четка или прскалка. Доколку се применува на површини со високо ниво на 
абсорпција, премазот може да се нанесе двапати, по принципот „мокро на мокро„. 
За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист на производот.
Примена на производот на температура:  Од +5°C до + 30°C. Да не се работи 
директно на сонце, дожд ниту при силен ветер.
Потошувачка: Околу 0,030-0,060 kg/m², во зависност од  впивањето на подлогата.
Рок на траење и складирање: 18 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да 
се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и 
замрзнување.
Пакување:  10; 20 kg

BK-Beton Kontakt
Структурна подлога за мазни површини

Примена: Структурна подлога наменета за зголемување и изедначување на 
лепливоста кај подлоги со висока густина коишто слабо впиваат и тоа пред 
малтерисување со цементо-варови и гипсено-варови малтери. BK-Beton Kontakt 
се препорачува особено за мазни бетони, како и за фабрички готови бетонски 
површини. Се користи и како подлога кај системот за лепење плочка врз плочка. 
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која се нанесува BK-Beton Kontakt треба 
да е цврста, сува и без прашина. BK Beton Kontakt пред употреба треба добро да 
се хомогенизира и по потреба да се разреди со вода, во мала количина (max. 1%). 
Подлогата се нанесува на ѕидот со долговлакнест ваљак или со четка во еден слој. 
Постои можност и за машинско нанесување со соодветна опрема. Подлогата да се 
суши min. 4 h пред да се нанесе малтерот. За подетални упатства да се погледне во 
техничкиот лист за производот.
Примена на производот на температура: Од +5°C do +30°C. Да не се работи при 
директно сончево зрачење, за време на дожд и силен ветер.
Потошувачка: Околу 0,5 kg/m².
Рок на траење и складирање: 18 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да 
се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и 
замрзнување.
Пакување: 6; 20 kg
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CLASSIC ПРОИЗВОДИ ЗА РАЧНO И 
МАШИНСКО МАЛТЕРИСУВАЊЕ

CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Цементно-варов малтер за надворешни ѕидови

Примена: Подобрен цементно-варов малтер за машинска и рачна употреба на 
надворешни и внатрешни ѕидови од тула, блокови, пенобетон и бетон. Производот 
се користи за мокри  чворови, како и за површини врз кои ќе биде поставена 
керамика. Производот го карактеризира висок степен на механичка јакост и добро 
врзување со подлогата, па поради тоа овој вид малтер посебно е погоден за места 
на кои подоцна ќе бидат поставени потешки ѕидни елементи.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која малтерот ќе биде нанесен мора да 
биде цврста, чиста, сува, без лошо врзани делови и мрсни дамки. Затворањето 
на дупки, фуги, електрични отвори да биде завршено пред малтерисување. При 
малтерисување бетонска или друг вид мазна површина, за подобро врзување 
на малтерот врз подлогата треба да се нанесе BK-Beton Kontakt. На порозни или 
високовпивливи подлоги (на прим. пенобетонски блокови), за да се одбегне 
нерамномерно сушење и  пукање на малтерот, на подлогата да се нанесе BK-
Nivelator. Доколку површината има поголеми нерамнини, претходно да се нанесе 
BK-Mal 120. Малтерот се подготвува со интензивно мешање на правот со околу 22-
24% вода. Maлтерот најчесто се нанесува во две фази, по методата свежо на свежо, 
на претходно подготвена, сува подлога во дебелина од мин. 10 mm, a макс. 25 mm. 
Малтерот потоа да се развлече со помош на  Х летва, да се потсече, да се филцува 
и да се измазни. Доколку е потребно малтерот да биде нанесен во подебел слој, 
малтерот се нанесува континуирано, по принцип свежо врз свежо, сé дури не се 
постигне саканата дебелина (макс. 40 mm).
Оптимални временски услови: подлогата и воздухот +5°C do +25°C. Малтерот треба 
да стврднува рамномерно. Директно загревање на малтерот не се препорачува. 
За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист за производот. 
Потрошувачка: Околу 12-13 kg/m²/cm дебелина.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
подигнат на палети.
Пакување: 30 kg

BK-Mal 320
Гипсено-варов малтер за внатрешни ѕидови
Примена: Гипсено-варов малтер за машинска и рачна употреба на внатрешни 
ѕидови од тула, блокови, пенобетон и бетон. Производот да не се употребува во 
мокри чворови, како и за површини на кои ќе биде поставена керамика.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која малтерот ќе биде нанесен мора да 
биде цврста, чиста, сува, без лошо врзани делови, мрсни дамки и сл. Затворањето на 
дупки, фуги, електрични отвори да се направи пред да се почне со малтерисување. 
При малтерисување на бетонски или други мазни површини, а со цел малтерот 
подобро да се врзе за подлогата, претходно би требало да биде нанесен BK-Beton 
Kontakt. Врз порозни или високовпивливи подлоги (пенобетонски блокови), со 
цел за да се одбегне нерамномерно сушење и пукање на малтерот, на подлогата 
треба да се нанесе BK-Nivelator. Малтерот се подготвува со интензивно мешање на 
правот со околу 30% вода. Малтерот треба да се нанесува машински со дебелина 
од минимум 10 mm, a максимум 25 mm. Малтерот потоа да се развлече со помош 
на Х летва, да се потсече, да се филцува и да се измазни. Доколку е потребно 
малтерот да биде нанесен во подебел слој, малтерот се нанесува континуирано, 
по принцип свежо врз свежо, сé дури не се постигне саканата дебелина (макс. 
40 mm). Малтерот треба да стврднува рамномерно. Не се препорачува директно 
загревање на малтерот. За подетални упатства да се погледне во техничкиот лист 
за производот.
Потрошувачка: Околу 11-12 kg/m²/cm дебелина.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
подигнат на палети.
Пакување: 30 kg
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CLASSIC ПРОИЗВОДИ ЗА РАЧНO И 
МАШИНСКО МАЛТЕРИСУВАЊЕ

BK-Mal 220
Цементно-варов малтер за внатрешни ѕидови
Примена: Цементно-варов малтер за машинска и рачна примена на внатрешни 
ѕидови од тула, блокови, сипорекс и бетон. Производот може да користи за мокри 
чворови, како и за површини врз кои ќе биде поставена керамика.
Подготовка и нанесување: Подлогата врз која малтерот ќе биде нанесен мора да 
биде цврста, чиста и сува, без лошо поврзани делови и мрсни дамки. Затворање 
на дупки, фуги, електрични отвори треба да се направи пред малтерисување. 
За случај на малтерисување на бетонски или други мазни површини, а со цел 
малтерот подобро да се врзе за подлогата, претходно би требало да биде нанесен 
BK-Бетон Контакт. Врз порозни подлоги или високовпивливи подлоги (на прим. 
сипорекс блокови), за да се одбегне нерамномерно сушење и пукање на малтерот, 
врз подлогата да се нанесе BK-Нивелатор. Доколку врз површината постојат 
поголеми нерамнини, претходно да се нанесе BK-Mal 120. Малтерот се подготвува 
со интензивно мешање на правта со 22-24% на вода. Малтерот може да се нанесува 
машински со дебелина од минимално 10 mm, a максимално 25 mm. Малтерот потоа 
да се развлече со помош на Х летва, да се потсече, да се филцува и да се измазни. 
Доколку е потребно малтерот може да биде нанесен во подебел слој. Малтерот 
се нанесува континуирано, по принцип свежо врз свежо, сé дури не се постигне 
саканата дебелина (макс. 40 mm). Малтерот треба рамномерно да стврднува. Не 
се препорачува директно загревање на малтерот. За подетални упатства да се 
погледне во техничкиот лист за производот.
Потрошувачка: Околу 12-13 kg/m²/cm дебелина.
Рок на траење и складирање: 12 месеци во оригиналната амбалажа во сув простор 
подигнат на палети.
Пакување: 30 kg

CLASS

EN 12004

CS I
W1

За внатрешна 
употреба

погоден за влажни 
простории

Класа CS II W1 према 
стандардот EN998-1
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранѓеловац, 34304 Бања, Србија
Телефон: +381 34 6777 500; Факс: +381 34 6777 506
www.bekament.com


