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Uvod
O podjetju

HYDRO CERAMIC 

sistemi za polaganje keramike
HYDRO CERAMIC Bathroom
HYDRO CERAMIC Kitchen
HYDRO CERAMIC Balcony
CERAMIC Big Tiles

HYDRO izdelki za hidroizolacijo

Hidroizolacijske mase

BK-HidroStop Premium 

BK-HidroStop Extra

BK-HidroStop 5/5

BK-HidroStop 2

BK-HidroStop 1

Dodatni program

BK-Tape

CERAMIC izdelki za polaganje keramike

Podlaga

BK-Bond

Lepilo za keramične ploščice

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

Masa za fugiranje

BK-Fugomal

Vsebina



LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNJE STIROPORJA

500,000m3
LETNE ZMOGLJIVOSTI PROIZVODNIH LINIJ ZA PRAŠKASTE IN TEKOČE IZDELKE

350,000t

BEKAMENT
KAMEN NA KAMEN.

OBRATOV

7
KAMNOLOMOV
5

LET POSLOVANJA
27+

ZAOKROŽEN PROCES PROIZVODNJE

KAKOVOST ZAGOTOVLJENA Z ETA- IN ISO-STANDARDI ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001

IZDELKOV ZA ZAKLJUČNA DELA
V GRADBENIŠTVU

250+

ZAPOSLENIH

430+
EKIPNI DUH 

24/7/365

PARTNERJEV IN DISTRIBUTERJEV

1200
TRGOV NA OBMOČJU EU
IN REGIJE

10+



O PODJETJU

Podjetje Bekament je ena izmed tehnološko najnaprednejših podjetij za
proizvodnjo materialov za zaključna dela v gradbeništvu, ki uspešno deluje na
trgih Srbije in regije že več kot 27 let.

“

Temelje poslovanja so postavili leta 1992 z ustanovitvijo družinskega podjetja Banja Komerc, ki se je ukvarjalo s 
predelavo mletega materiala. Samo tri leta kasneje, leta 1995, je bil odprt prvi kamnolom, ki je postal vir surovin 
za proizvodnjo končnih izdelkov, ki se je začela leta 1999. Pot do uspeha se je začela z majhnimi koraki s 4 
zaposlenimi in 2 izdelkoma. Odprtje kamnoloma je bil prvi večji uspeh podjetja, iz katerega se je vse začelo. Sledila 
so leta nenehnih naložb in dela, širitve proizvodnje in asortimenta izdelkov, naložbe v inovacije in s tem osvajanje 
novih trgov.

Podjetje od leta 2002. deluje pod imenom “Banja Komerc Bekament”. Danes ima podjetje popolnoma zaokrožen 
proizvodni postopek – od pridobivanja znamenitega kamna iz lastnega rudnika na Venčacu, prek predelave le-tega 
z mletjem v granulate do mikroniziranih polnil, do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela 
v gradbeništvu. Podjetje upravlja s 5 kamnolomi in 7 obrati, ki se razprostirajo na 25 hektarjih, lahko pa se pohvali 
tudi s širokim asortimentom, ki zajema več kot 250 artiklov.

Ekipa izkušenih profesionalcev in vrhunskih strokovnjakov odgovorno skrbi za vse delovne procese v podjetju.
V sodobnem laboratoriju in nadzoru kakovosti, tehnologi aktivno delajo na izboljšanju tehnoloških procesov in 
spremljanju zahtev trga, kar je podjetju prineslo veliko število svetovno priznanih certifikatov (ETA, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001).

Celotni proizvodni portfelj se plasira pod blagovno znamko BEKAMENT. Portfolijo podjetja Bekament sestavljajo 
materiali za zaključna dela v gradbeništvu, ki vključujejo izdelke za zunanje in notranje stene, izolacijo, 
hidroizolacijo in keramiko, dekorativne materiale, izdelke za les in kovino, potem izdelke za tesnjenje in lepljenje, 
ročno in strojno ometanje ter izdelke za posebne namene.

Zahvaljujoč dobro organizirani mreži več kot 1200 partnerjev in distributerjev je končnim uporabnikom na več kot 
10 trgih v Evropski uniji in regiji na voljo širok asortiment izdelkov.

Z nenehnimi inovacijami, predanostjo poslovanju in dolgoročnemu načrtovanju, podjetje si prizadeva postati 
vodilno v regiji Jugovzhodne Evrope. Verjeti v moč, ki jo nosi v sebi, Bekament danes ustvarja boljši jutri.

Moč je v naših rokah



HYDRO CERAMIC IZDELKI ZA HIDROIZOLACIJO
IN KERAMIKO

Kuhinja, kopalnica, klet, terasa ali streha so med najbolj občutljivimi deli stanovanjskega ali poslovnega 

prostora. Varno in dolgotrajno zaščito pred vodo in vlago zagotavlja linija izdelkov HYDRO, ki pokriva 

tudi najzahtevnejše potrebe na področju hidroizolacije. Sistem za polaganje keramike, naravnega 

kamna ali steklenega mozaika iz programa CERAMIC omogoča uresničitev tudi najbolj pogumnih idej. 

Izdelke iz sistema HYDRO / CERAMIC odlikujejo zanesljivost, vzdržljivost in ekonomičnost (dobro 

razmerje med ceno in kakovostjo ter manjša poraba). Lepila za keramiko in hidroizolacijski premazi 

ustrezajo tehničnim normativom evropskih standardov in imajo oznako CE.

ZANESLJIVA OSNOVA ZA VARNO POVEZAVO



HYDRO CERAMIC
SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE

Moč je v naših rokah



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Sistemska rešitev za kopalnico HYDRO CERAMIC Bathroom vključuje uporabo samorazlivne mase 
(po potrebi), visokokakovostnega hidroizolacijskega premaza, hidroizolacijskega traku, lepila za 
keramiko, vodoodbojne mase za fugiranje, ki je odporna na nastanek plesni in ima visoko odpornost 
na obrabo (abrazijo) ter silikonskih tesnilnih mas, odpornih na nastanek plesni. Masa za fugiranje je 
na voljo v 24 odtenkih.

• Hitra in enostavna uporaba;
• Zanesljiva in dolgotrajna zaščita pred vodo;
• Odporen na nastanek plesni;
• Primerno za talno ogrevanje *

1. TEMELJNI PREMAZ

2. SAMORAZLIVNA MASA

3. TEMELJNI PREMAZ

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

7. LEPILO ZA KERAMIKO

8. MASA ZA FUGIRANJE

9. TESNILNA MASA



HYDRO CERAMIC
Bathroom

KOMPONENTE SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna
poraba/m2

1. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija
Univerzalna podlaga

10 l 0,12 – 0,2

2. SAMORAZLIVNA MASA
BK LIV 30  - FLOOR kategorija

Hitrovezočaa samorazlivna masa za tla
25 kg 1,5 -1,7

3. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija
Univerzalna podlaga

10 l 0,12 – 0,2

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK HIDROSTOP 1
Enokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP 2 
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP PREMIUM
Fleksibilni enokomponentni hidroizolacijski
premaz na akrilni osnovi

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK BK TAPE 10; 50 m -

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK HIDROSTOP 1
Enokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP 2 
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP PREMIUM
Fleksibilni enokomponentni hidroizolacijski
premaz na akrilni osnovi

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. LEPILO ZA KERAMIKO

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Fleksibilno lepilo za keramične ploščice za 
notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Hitrovezoče belo lepilo za granitne in 
keramične ploščice z lastnostmi hitre 
vezave za notranjo in zunanjo
ali
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilno lepilo za granitne in keramične 
plošcice za notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Fleksibilno belo lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo in
zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Visoko fleksibilno lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo in
zunanjo uporabo

25 kg 3 – 5 

8. MASA ZA FUGIRANJE
BK FUGOMAL
Vodoodbojna masa za fugiranje

2 kg 0,3-0,8

9. TESNILNA MASA

BK SILICON SANITAR
Sanitarna silikonska tesnilna masa
ali
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Nevtralna silikonska tesnilna masa

280 ml - 

      Za podrobna navodila si oglejte tehnični list izdelka.
* Za ploščice velikih velikosti in sisteme s talnim ogrevanjem je obvezna uporaba lepila za keramiko Siprofix BK 160 SuperFlex ali Siprofix BK 170 Elastic..
**Skupna poraba je navedena pod postavko 4.
*** Poraba je izražena v kg / m2 / mm.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Sistemska rešitev za kuhinjo HYDRO CERAMIC Kitchen vključuje uporabo samorazlivne mase 
(po potrebi), visokokakovostnega hidroizolacijskega premaza, hidroizolacijskega traku, lepila za 
keramiko, vodoodbojne mase za fugiranje, ki je odporna na nastanek plesni in ima visoko odpornost 
na obrabo (abrazijo) ter silikonskih tesnilnih mas visoke zmogljivosti. Masa za fugiranje je na voljo v 
24 odtenkih.

• Hitra in enostavna uporaba;
• Zanesljiva in dolgotrajna zaščita pred vodo;
• Odporen na nastanek plesni;
• Primerno za talno ogrevanje *

1. TEMELJNI PREMAZ 

2. SAMORAZLIVNA MASA 

3. TEMELJNI PREMAZ

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK 

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 

7. LEPILO ZA KERAMIKO 

8. MASA ZA FUGIRANJE 

9. TESNILNA MASA 



HYDRO CERAMIC
Kitchen

KOMPONENTE SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna
poraba/m2

1. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

2. SAMORAZLIVNA MASA
BK LIV 30  - FLOOR kategorija

Hitrovezočaa samorazlivna masa za tla
25 kg 1,5 -1,7

3. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK HIDROSTOP 1
Enokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP 2 
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP PREMIUM
Fleksibilni enokomponentni hidroizolacijski
premaz na akrilni osnovi

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK BK TAPE 10; 50 m -

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK HIDROSTOP 1
Enokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP 2 
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
ali
BK HIDROSTOP PREMIUM
Fleksibilni enokomponentni hidroizolacijski
premaz na akrilni osnovi

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. LEPILO ZA KERAMIKO

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Fleksibilno lepilo za keramične ploščice za 
notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Hitrovezoče belo lepilo za granitne in 
keramične ploščice z lastnostmi hitre 
vezave za notranjo in zunanjo
ali
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilno lepilo za granitne in keramične 
plošcice za notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Fleksibilno belo lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo
in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Visoko fleksibilno lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo
in zunanjo uporabo

25 kg 3 – 5 

8. MASA ZA FUGIRANJE
BK FUGOMAL

Vodoodbojna masa za fugiranje
2 kg 0,3-0,8

9. TESNILNA MASA

BK SILICON SANITAR
Sanitarna silikonska tesnilna masa
ali
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Nevtralna silikonska tesnilna masa

200 ml - 

      Za podrobna navodila si oglejte tehnični list izdelka.
* Za ploščice velikih velikosti in sisteme s talnim ogrevanjem je obvezna uporaba lepila za keramiko Siprofix BK 160 SuperFlex ali Siprofix BK 170 Elastic..
**Skupna poraba je navedena pod postavko 4.
*** Poraba je izražena v kg / m2 / mm.



HYDRO CERAMIC
Balcony

Sistemska rešitev za balkone HYDRO CERAMIC Balkon vključuje uporabo samorazlivne mase 
(po potrebi), visokokakovostnega hidroizolacijskega premaza, hidroizolacijskega traku, lepila za 
keramiko, vodoodbojne mase za fugiranje, ki je odporna na nastanek plesni in ima visoko odpornost 
na obrabo (abrazijo) ter silikonskih tesnilnih mas, odpornih na UV-žarke. Masa za fugiranje je na 
voljo v 24 odtenkih.

• Hitra in enostavna uporaba;
• Zanesljiva in dolgotrajna zaščita pred vodo;
• Odporen proti zmrzali in visokim zunanjim temperaturam;
• Odporen na UV-žarke.

1. TEMELJNI PREMAZ 

2. SAMORAZLIVNA MASA 

3. TEMELJNI PREMAZ 

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK 

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 

7. LEPILO ZA KERAMIKO 

8. MASA ZA FUGIRANJE 

9. TESNILNA MASA 



HYDRO CERAMIC
Balcony

KOMPONENTE SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna
poraba/m2

1. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

2. SAMORAZLIVNA MASA
BK LIV 30  - FLOOR kategorija

Hitrovezočaa samorazlivna masa za tla
25 kg 1,5 -1,7

3. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

4. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
BK HIDROSTOP 2 

Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
20 + 5 kg  1,5***

5. HIDROIZOLACIJSKI TRAK BK TAPE 10; 50 m -

6. HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
BK HIDROSTOP 2 

Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
20 + 5 kg **

7. LEPILO ZA KERAMIKO

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Fleksibilno lepilo za keramične ploščice za 
notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Hitrovezoče belo lepilo za granitne in 
keramične ploščice z lastnostmi hitre 
vezave za notranjo in zunanjo
ali
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilno lepilo za granitne in keramične 
plošcice za notranjo in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Fleksibilno belo lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo
in zunanjo uporabo
ali
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Visoko fleksibilno lepilo za granitne in 
keramične plošcice za notranjo
in zunanjo uporabo

25 kg 3 – 5 

8. MASA ZA FUGIRANJE
BK FUGOMAL

Vodoodbojna masa za fugiranje
2 kg 0,3-0,8

9. TESNILNA MASA

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Nevtralna silikonska tesnilna masa

ali

BK SILICON UNIVERSAL

Univerzalna silikonska tesnilna masa

280 ml - 

      Za podrobna navodila si oglejte tehnični list izdelka.
* Za ploščice velikih velikosti in sisteme s talnim ogrevanjem je obvezna uporaba lepila za keramiko Siprofix BK 160 SuperFlex ali Siprofix BK 170 Elastic..
**Skupna poraba je navedena pod postavko 4.
*** Poraba je izražena v kg / m2 / mm.



CERAMIC
Big Tiles

Sistemska rešitev za polaganje velikih keramičnih ploščic CERAMIC Big Tiles vključuje uporabo 
samorazlivne mase (po potrebi), visokoprožnega lepila za keramiko odlične mehanske trdnosti, 
vodoodbojne mase za fugiranje, ki je odporna na nastanek plesni in ima visoko odpornost na obrabo 
(abrazijo) ter silikonskih tesnilnih mas visokih zmogljivosti. Masa za fugiranje je na voljo v 24 odtenkih.

• Hitra in enostavna uporaba;
• Primerno za talno ogrevanje;
• Fleksibilen sistem z dobro mehansko trdnostjo in odpornostjo proti obrabi.

1. TEMELJNI PREMAZ 

2. SAMORAZLIVNA MASA 

3. TEMELJNI PREMAZ 

4. LEPILO ZA KERAMIKO 

5. MASA ZA FUGIRANJE 

6. TESNILNA MASA 



CERAMIC
Big Tiles

KOMPONENTE SISTEMA

Sloj Namen izdelka Izdelek Pakiranje Enota 
mere

Povprečna
poraba/m2

1. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

2. SAMORAZLIVNA MASA
BK LIV 30  - FLOOR kategorija

Hitrovezočaa samorazlivna masa za tla
25 kg 1,5 -1,7

3. TEMELJNI PREMAZ
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategorija

Univerzalna podlaga
10 l 0,12 – 0,2

4. LEPILO ZA KERAMIKO

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *

Fleksibilno lepilo za granitne in

keramične plošcice za notranjo

in zunanjo uporabo

ali

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *

Visoko fleksibilno lepilo za granitne in 

keramične plošcice za notranjo

in zunanjo uporabo

25 kg 3 – 5 

5. MASA ZA FUGIRANJE
BK FUGOMAL

Vodoodbojna masa za fugiranje
2 kg 0,3-0,8

6. TESNILNA MASA

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Nevtralna silikonska tesnilna masa

ali

BK SILICON UNIVERSAL

Univerzalna silikonska tesnilna masa

280 ml - 

Za podrobna navodila si oglejte tehnični list izdelka.



HYDRO IZDELKI ZA
HIDROIZOLACIJO

ZANESLJIVA OSNOVA ZA VARNO POVEZAVO

Moč je v naših rokah
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HYDRO IZDELKI ZA
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BK-HidroStop Premium
Fleksibilni enokomponentni hidroizolacijski 
premaz na akrilni osnovi
Uporaba: Enokomponentni hidroizolacijski premaz na osnovi polimerne emulzije 
za zaščito vodoravnih in navpičnih notranjih površin pred vlago. Uporablja se za 
hidroizolacijo kuhinj, kopalnic, kabin za prhanje, kletnih površin itd. pred polaganjem 
keramike. Primeren je za uporabo v sistemih s talnim ogrevanjem. Še posebej uporaben 
za hidroizolacijo površin iz mavčno kartonskih plošč.             
Priprava in nanašanje: Površine morajo biti ravne, brez večjih izboklin ali razpok. Pred 
nanosom hidroizolacije je priporočljivo 4 ure pred nanašanjem hidroizolacije premazati 
podlago z BK-Ultra Primeom. V primeru površin, ki se luščijo, obrabijo in/ali prašijo, je 
treba pred nanosom membrane odstraniti vse ohlapne plasti in impregnirati podlago z 
BK-Penetratom. BK-HidroStop Premium se nanaša nerazredčen s čopičem ali valjčkom 
v dveh nanosih skupne debeline do 1 mm. Na stikih in vogalih se namešča gumiran 
hidroizolacijski trak BK-Tape, ki ga je potrebno potopiti v prvi sloj hidroizolacije. Drugi 
sloj nanesemo po 2 urah sušenja z navzkrižnim postopkom. Po 12 urah po nanosu 
drugega sloja je površina pripravljena za polaganje keramike (za lepljenje uporabite 
fleksibilna lepila BK-160 SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic ali BK-160 White). 
Za podrobnejša navodila si oglejte tehnični list izdelka.   
Poraba: Okrog 0,5-0,6 kg/m2  , odvisno od kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. Datum izdelave je odtisnjen na embalaži. 
Pakiranje: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Fleksibilni  enokomponentni
hidroizolacijski premaz
Uporaba: Hidroizolacijski, fleksibilen premaz za horizontalno in vertikalno zaščito površin 
pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov, kot so kuhinja, 
kopalnica, kabina za prhanje, bazeni ter tudi hidroizolacijo kletnih površin, teras, itn. 
Namenjen je notranji in zunanji uporabi za pozitivni in negativni pritisk vode ≤ 1,5 bar. Zaradi 
svoje izjemne fleksibilnosti je primeren za zaščito površin ki so izpostavljene naprezanju.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-HidroStop Extra mora biti 
trdna, odprašena, brez mastnih madežev, plesni in slabo vezanih delcev. Pred nanosom 
hidroizolacije je priporočljivo podlago premazati z osnovnim premazom BK-Ultra Prime. Pri 
starih in neenakomerno vpojnih podlagah, kakor tudi pri poroznih visoko vpojnih podlagah, 
je potrebno podlago premazati z razredčenim BK-Ultra Prime, min. 4 ure pred nanašanjem 
hidroizolacije. V primeru površin, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo je potrebno odstraniti 
vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z BK-Penetratom. Betonske 
površine je potrebno dobro oprati z vročo vodo, da bi odstranili prisotne nečistoče in potem 
premažemo z BK-Beton Kontaktom. Za pripravo premaza je potrebno dodati približno 
30 % vode ter mešati do popolne homogenizacije. Maso pustiti počivati približno 5 min 
in ponovno premešati. Pripravek uporabiti najkasneje v dveh urah. Premaz se nanaša s 
čopičem v dveh nanosih, z navzkrižnim postopkom, do popolnega prekrivanja površine. 
Debelina enega sloja znaša približno 1 mm, drugi sloj se nanaša šele ko se prvi povsem 
strdi. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, veter). Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1,2 kg/m²/mm, odvisno od kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 5; 25 kg

Za površine, ki so v 
neposrednem stiku 

z vodo 

Pripravljen za 
uporabo

Odlična 
fleksibilnost

Primerno za 
sisteme talnega 

ogrevanja

Za vodoravne 
in navpične 

površine

Odlična 
fleksibilnost

Odlična premostitev 
razpok 

Za pozitiven in 
negativen tlak vode

  ≤ 1,5 bara

Za pozitiven in 
negativen tlak 

vode  ≤ 1,5 bara

Za vodoravne in 
navpične površine
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Za površine, ki so v 
neposrednem stiku 

z vodo

Odlična 
fleksibilnost

Za vodoravne 
in navpične 

površine

 Odlična premostitev 
razpok 

Za pozitiven in 
negativen tlak 

vode  ≤ 1,5 bara

BK-HidroStop 5/5
Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz
Uporaba: Dvokomponentni, hidroizolacijski, fleksibilni polimer-cementni premaz za 
vertikalno in horizontalno zaščito površin proti vlagi. Uporablja se za hidroizolacijo 
potencialno vlažnih prostorov, kot so kuhinje, kopalnice, kabine za prhanje, bazeni, kletne 
površine, terase, itd. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo, za pozitiven in negativen 
pritisk vode ≤ 1,5 bar.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-HidroStop 5/5 mora biti trdna, 
odprašena, brez mastnih madežev, plesni in krušnih delcev. Pred nanosom hidroizolacije 
je priporočljivo podlago premazati z BK-Ultra Prime osnovnim premazom, ki je razredčen 
v skladu z navodili. Pri starih in neenakomerno vpojnih podlagah, kakor tudi pri poroznih 
visoko vpojnih podlagah, je potrebno podlago premazati z razredčenim BK-Ultra Primeom, 
min. 4 ure pred nanašanjem hidroizolacije. V primeru površin, ki se luščijo, obrabljajo in/ali 
prašijo je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z 
BK-Penetratom. Betonske površine je potrebno dobro izprati z vročo vodo, da bi odstranili 
prisotne nečistoče in potem premažemo z BK-Beton Kontaktom. Za pripravo premaza je 
potrebno komponento A, ki je v prahu, dodati v tekočo komponento B in mešati do popolne 
homogenizacije. Pripravek pustiti počivati približno 5 minut in ponovno premešati. Za prvi 
sloj v pripravljeno maso lahko dodamo do 10 % vode. Pripravek uporabiti najkasneje v eni uri. 
Premaz se nanaša s krtačo v dveh nanosih (po  potrebi  lahko  tri) z navzkrižnim postopkom, 
dokler površina ni popolnoma prekrita. Debelina enega sloja znaša približno 1 mm, drugi 
sloj se nanaša, ko se prvi sloj popolnoma otrdi. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi 
pred hitrim sušenjem (sonce, veter). Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C.
Poraba: Okrog 1,4 kg/m²/mm, odvisno od kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 10 kg

BK-HidroStop 2
Dvokomponentni hidroizolacijski premaz
Uporaba: Dvokomponentni hidroizolacijski polimer-cementni premaz za horizontalno in 
vertikalno zaščito površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih 
prostorov: kuhinj, kopalnic, tušev, bazenov, kletnih površin, teras itd. Primeren je za notranjo 
in zunanjo uporabo za pozitiven in negativen pritisk vode ≤ 1,5 bar. Primeren je za izolacijo 
površin, ki so izpostavljene dolgotrajnemu neposrednem stiku z vodo.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-HidroStop 2 mora biti trdna, 
odprašena, brez mastnih madežev, plesni in slabo vezanih delcev. Pred nanosom hidroizolacije 
je priporočljivo podlago premazati z BK-Ultra Prime osnovnim premazom, ki je razredčen v 
skladu z navodili. Pri starih in neenakomerno vpojnih podlagah, kakor tudi pri poroznih visoko 
vpojnih podlagah, je potrebno podlago premazati z razredčenim BK-Ultra Primeom, min. 4 
ure pred nanašanjem hidroizolacije. V primeru, da imamo površine, ki se luščijo, obrabljajo in/
ali prašijo je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage 
z BK-Penetratom. Betonske površine je potrebno dobro izprati z vročo vodo, da bi odstranili 
prisotne nečistoče in potem premažemo z BK-Beton Kontaktom. Za pripravo premaza je 
potrebno rahlo zmešati praškasto komponento A in tekočo komponento B. Maso mešati 
do popolne homogenosti. Nanaša se s čopičem v dveh nanosih, z navzkrižnim postopkom. 
Po potrebi se lahko nanese tudi tretji sloj. Debelina posameznega sloja znaša približno 1-2 
mm, naslednji sloj pa nanašamo šele, ko se prvi utrdi. Pripravek uporabiti najkasneje v eni 
uri. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi pred hitrim sušenjem (sonce, veter). Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1,5 kg/m²/mm, odvisno od kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: Komponenta A – 20 kg, Komponenta B – 5 l

Za notranjo in zunanjo 
uporabo

Fleksibilen

Za površine, ki so v 
neposrednem stiku 

z vodo

Za pozitiven in 
negativen tlak 

vode ≤  1,5 bara
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BK-HidroStop 1
 Enokomponentni hidroizolacijski premaz
Uporaba: Enokomponentni hidroizolacijski premaz za horizontalno in vertikalno zaščito 
površin pred vlago. Uporablja se za hidroizolacijo potencialno vlažnih prostorov: kuhinj, 
kopalnic, tušev, bazenov, kletnih površin, teras ipd. Primeren je za notranjo in zunanjo 
uporabo za pozitiven in negativen tlak vode ≤1,5 bar. Material ni predviden za končno 
obdelavo površin, ne za sisteme, ki so v permanentnem stiku z vodo.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-HidroStop 1 mora biti trdna, 
odprašena, brez mastnih madežev, plesni in slabo vezanih delcev. Pred nanosom 
hidroizolacije je priporočljivo premazati z BK-Ultra Prime podlago, ki je razredčena v skladu 
z navodili. Pri starih in neenakomerno vpojnih podlagah, kakor tudi pri poroznih visoko 
vpojnih podlagah, je potrebno podlago premazati z razredčenim BK-Ultra Primeom, min. 4 
ure pred nanašanjem hidroizolacije. V primeru površin, ki se luščijo, obrabljajo in/ali prašijo 
je potrebno odstraniti vse slabo vezane sloje, nato pa izvesti impregnacijo podlage z BK-
Penetratom. Betonske površine je potrebno dobro izprati z vročo vodo, da bi odstranili 
prisotne nečistoče in potem premažemo z BK-Beton Kontaktom. Za pripravo premaza 
je potrebno dodati približno 30 % vode ter mešati do popolne homogenizacije. Maso 
pustiti počivati približno 5 minut in ponovno premešati. Pripravek uporabiti najkasneje v 2 
uri. Premaz se nanaša s čopičem v dveh nanosih, navzkrižnim postopkom, do popolnega 
prekrivanja površine. Debelina enega sloja znaša približno 1 mm, drugi sloj se nanaša ko 
se prvi sloj popolnoma posuši. Hidroizolacijski premaz je potrebno zaščititi od hitrega 
izsuševanja. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 1,2 kg/m²/mm, odvisno od kakovosti podlage.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 20 kg 

Za notranjo in zunanjo 
uporabo

Za površine, ki so v 
neposrednem stiku 

z vodo

Za vodoravne in 
navpične površine

Za pozitiven in 
negativen tlak vode 

≤  1,5 bara
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BK – Tape
Elastična hidroizolaciona traka
Uporaba: trajno elastičen tesnilni trak iz polipropilenske tkanine z alkalno zaščito z oblogo iz 
kavčuka. Visokoelastičen, popolnoma prekriva razpoke, ima visoko odpornost na prehajanje 
radona v objekt. Odporen je na širok razpon temperature, soli, razredčene kisline in alkalne 
vode. Uporablja se v kombinaciji z Bekament hidroizolacijskimi premazi kot so npr. BK-
HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra in BK-HidoStop Extra 5/5, BK-HidroStop 
Premium.  Tesnilni trak BK-Tape se uporavlja za elastično in trajno tesnenje razpok na stričnih 
mestih ali v kotih, razpok v zidovih in podlogah, odvodnim ceveh v bazenih, cisternah in tuš-
kabinah in za povezovanje navpičnih in vodoravnih površin. 
Način uporabe: Tesnilni trak BK-Tape položite na prvo plast svežega hidroizolacijskega 
premaza in le-tega močno vtisnite v kot s pomočjo lopatice. V primeru ostanka zraka 
pod trakom le-tega iztisnite. Ko se prvi sloj  strdi, nanesemo drugega na celotno površino, 
vključno s tesnilnim trakom BK-Tape.
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CERAMIC IZDELKI ZA POLAGANJE
KERAMIKE

BK-Bond
Osnovni premaz za slabo vpojne površine 
z visokim oprijemom
Uporaba: BK-Bond je visoko oprijemen osnovni premaz, ki se uporablja predvsem s 
ciljem poboljšanja oprijemljivosti na gladkih, slabo vpojnih in problematičnih površinah, 
kot so keramične ploščice, gladki betoni in ostale čvrste kompaktne nevpojne površine. 
Izdelek BK-Bond razredčen z vodo se lahko uporablja tudi pri nanašanju izravnalne mase, 
lepil za keramiko, samorazlivnih mas, mineralnih ometov ipd., na mavčno kartonske ali 
cementno-vlaknene plošče, anhidritne podlage, visoko vpojne omete in druge cementne 
podlage. Z uporabo BK-Bond-a izvedemo vezavo ostanka prahu in izenačevanje površine 
in na ta način se ustvarja tudi boljša vezava naslednjega sloja na podlago.
Priprava in nanašanje: Pred uporabo BK-Bond obvezno dobro pretresemo. BK-Bond 
se v primeru uporabe na slabo vpojnih površinah nanaša nerazredčen, s čopičem ali pa 
s kratkodlakim valjčkom, običajno v enem sloju. Na tako nanesen osnovni premaz se 
lahko nanašajo naslednji sloji po najmanj 6ih urah sušenja pri normalnih pogojih (23°C 
in 50 - 60 % r.z.v.), ko osnovni premaz doseže odpornost na praske. V primeru uporabe 
na vpojnih površinah, je izdelek treba razredčiti z vodo v razmerju 1:3 (osnovni premaz 
: voda). Razredčen izdelek nanašate s čopičem, valjčkom ali brizganjem v 1-2 slojih 
odvisno od vpojnosti in želenega učinka, po principu mokro na mokro.
Poraba: Približno 0,10-0,15 l/m², odvisno od vpojnosti in namena.
Rok trajanja in skladiščenje: 12 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.  
Pakiranje: 1 lIzboljšana

oprijemljivost
Hitro sušenje Enostavnost 

uporabe
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CLASS

EN 12004

C2TE
S1

CLASS

EN 12004

C2TE 30
min.

SiproFix BK 170 Elastic
Visoko fleksibilno lepilo za granitne in keramične 
plošcice za notranjo in zunanjo uporabo
Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic, marmorja, granita, naravnega in umetnega kamna 
na zidne, talne in fasadne površine, izključno na čvrste podlage (omete na osnovi cementa, 
apna in betona), za zunanjo in notranjo uporabo. Značilno za lepilo je njegov odličen oprijem, 
visoka trdnost, fleksibilnost in odpornost na vlago. Primerno za lepljenje slabo vpojnih ploščic 
(E ≤3 %), pa tudi za ploščice velike velikosti na deformabilne površine in za pritrditev na 
površine z obstoječimi ploščicami. Primeren za uporabo v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih, 
terasah, bazenih in na podlage s talnim gretjem.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušnih delcev, sledov olja ali barve. Pred lepljenjem ploščic je priporočljivo, 
da podlago premažete z BK-Ultra Prime z namenom izboljšanja oprijema lepila. Za optimalne 
rezultate med lepljenjem ploščic na slabo vpojnih površinah ter med lepljenjem ploščice na 
ploščico uporabljajte v kombinaciji s temeljnim premazom BK-Bond.   Za pripravo lepila 
je potrebno maso v prahu dodati v približno 26-28% vode in mešati dokler se ne dobi 
popolnoma homogena masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred nanašanjem še 
enkrat premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša s 
pomočjo nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zob, pri čem je pomembno da je minimalno 
65% površine ploščice prekrito z lepilom (v primeru notranje uporabe) in minimalno 90% 
površine (v primeru zunanje uporabe). Velikost zob je odvisna od dimenzij ploščic (optimalno 
4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskujemo v sloj lepila na podlagi, v primeru 
neravnih površin se lepilo nanaša tudi na ploščico, kar omogoča izravnavanje. Visokovpojne, 
porozne ploščice je potrebno navlažiti pred polaganjem. Odvečno lepilo odstranimo z vlažno 
gobico, strjene dele pa odstranimo mehansko. Višek lepila v fugah odstranimo mehansko. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 30 minut (odvisno od podlage in vremenskih pogojev). Možnost 
fugiranja po: cca. 24ih urah pri sušenju pri optimalnih pogojih (23°C in 50-60 % r.v.z.).
Poraba: Okvirna poraba je okoli 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Za keramiko, marmor, 
granit, stekleni mozaik, 

naravni in umetni kamen 

Razred C2TE po 
standardu EN12004

Za sisteme s talnim 
gretjem

Za sisteme s talnim 
gretjem

Razred C2TE S1 po 
standardu EN12004

Podaljšani odprti čas

Za ploščice 
velikih dimenzij

Za ploščice 
velikih dimenzij

SiproFix BK 160 Super Flex 
Fleksibilno lepilo za granitne in keramične plošcice 
za notranjo in zunanjo uporabo
Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic, marmorja, granita, naravnega in umetnega kamna 
na zidne, talne in fasadne površine, izključno na čvrste podlage (beton, omete na osnovi 
cementa in apna), za zunanjo in notranjo uporabo. Značilno za lepilo je njegov odličen 
oprijem, visoka trdnost, fleksibilnost in odpornost na vlago. Primeren za lepljenje ploščic 
nizke vpojnosti (E ≤ 3%), ploščic velikih dimenzij (do 80cm), primeren za lepljenje keramičnih 
ploščic po načelu ‘’novo na staro’’.  Primeren za uporabo v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih, 
terasah in na podlage s talnim gretjem.
Priprava in nanašanje: Za optimalne rezultate med lepljenjem ploščic na slabo vpojnih 
površinah ter med lepljenjem ploščice na ploščico uporabljajte v kombinaciji s temeljnim 
premazom BK-Bond. Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušnih delcev, sledov olja ali barve. Pred lepljenjem ploščic je priporočljivo, 
da podlago premažete z BK-Ultra Prime z namenom izboljšanja oprijema lepila. Za pripravo 
lepila je potrebno maso v prahu dodati v približno 26-28% vode in mešati dokler se ne dobi 
popolnoma homogena masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred nanašanjem še 
enkrat premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša s 
pomočjo nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zob, pri čem je pomembno da je minimalno 
65% površine ploščice prekrito z lepilom (v primeru notranje uporabe) in minimalno 90% 
površine (v primeru zunanje uporabe). Velikost zob je odvisna od dimenzij ploščic (optimalno 
4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskujemo v sloj lepila na podlagi, v primeru 
neravnih površin se lepilo nanaša tudi na ploščico, kar omogoča izravnavanje. Visokovpojne, 
porozne ploščice je potrebno navlažiti pred polaganjem. Odvečno lepilo odstranimo z vlažno 
gobico, strjene dele pa odstranimo mehansko. Višek lepila v fugah odstranimo mehansko. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 30 minut (odvisno od podlage in vremenskih pogojev). Možnost 
fugiranja po: cca. 24ih urah pri sušenju pri optimalnih pogojih (23°C in 50-60 % r.v.z.).
Poraba: Okvirna poraba je okoli 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg
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CLASS

EN 12004

C2T

Za keramiko, marmor, 
granit, stekleni mozaik, 

naravni in umetni kamen 

SiproFix BK 160 White
Fleksibilno belo lepilo za granitne in keramične plošcice za 
notranjo in zunanjo uporabo.
Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic, mozaikov, marmorja, granita, naravnega in 
umetnega kamna na zidne, talne in fasadne površine, izključno na čvrste podlage ( beton, 
omete na osnovi cementa in apna), za zunanjo in notranjo uporabo. Značilno za lepilo je 
njegov odličen oprijem, visoka trdnost, fleksibilnost in odpornost na vlago. Primeren za 
lepljenje ploščic nizke vpojnosti (E ≤ 3%), ploščic velikih dimenzij (do 80cm), primeren za 
lepljenje keramičnih ploščic po načelu ‘’novo na staro’’.  Primeren za uporabo v kopalnicah, 
kuhinjah, bazenih in na podlage s talnim gretjem.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušnih delcev, sledov olja ali barve. Pred lepljenjem ploščic je priporočljivo, 
da podlago premažete z BK-Ultra Prime z namenom izboljšanja oprijema lepila. Za optimalne 
rezultate med lepljenjem ploščic na slabo vpojnih površinah ter med lepljenjem ploščice na 
ploščico uporabljajte v kombinaciji s temeljnim premazom BK-Bond.   Za pripravo lepila 
je potrebno maso v prahu dodati v približno 26-28% vode in mešati dokler se ne dobi 
popolnoma homogena masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred nanašanjem še 
enkrat premešati dokler se ne dobi lepilo ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša s 
pomočjo nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zob, pri čem je pomembno da je minimalno 
65% površine ploščice prekrito z lepilom (v primeru notranje uporabe) in minimalno 90% 
površine (v primeru zunanje uporabe). Velikost zob je odvisna od dimenzij ploščic (optimalno 
4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Ploščice vtiskujemo v sloj lepila na podlagi, v primeru 
neravnih površin se lepilo nanaša tudi na ploščico, kar omogoča izravnavanje. Visokovpojne, 
porozne ploščice je potrebno navlažiti pred polaganjem. Odvečno lepilo odstranimo z vlažno 
gobico, strjene dele pa odstranimo mehansko. Višek lepila v fugah odstranimo mehansko. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe:  temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 30 minut (odvisno od podlage in vremenskih pogojev). Možnost 
fugiranja po: cca. 24ih urah pri sušenju pri optimalnih pogojih (23°C in 50-60 % r.v.z.).
Poraba: Okvirna poraba je okoli 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

SiproFix BK 155 Rapid White
Hitrovezoče belo lepilo za granitne in keramične 
ploščice z lastnostmi hitre vezave za notranjo
in zunanjo
Uporaba: Lepilo na bazi belega cementa z značilnostmi hitre vezave, namenjen za lepljenje 
vseh vrst keramičnih ploščic, marmorja, granita, steklenih mozaičnih ploščic, naravnega in 
umetnega kamna na stenske, talne in fasadne površine, izključno na trdne podlage (beton, 
omete na bazi cementa in apna  ), za zunanjo in notranjo uporabo. Odlična oprijemljivost, 
visoka trdnost in odpornost na vlago. Primeren za lepljenje na površine z že obstoječimi 
ploščicami kot tudi na podlage s talnim gretjem. Lahko se uporablja za tlakovanje bazenov in 
drugih objektov, izpolnjenih z vodo v sistemu z BK-HidroStop 2 hidroizolacijskim premazom. 
Ne spreminja naravne barve keramičnih oblog.
Priprava in nanašanje: Podlaga, na katero nanašate lepilo, mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez cvetenja, brez ostankov olja ali boje. Pred lepljenjem ploščic priporočamo 
nanos osnovnega premaza BK-Bond, razredčenega v skladu z navodili, z namenom 
izboljšanja oprijemljivosti lepila.   Priprava poteka z dodajanjem prahu v približno 26-28% 
vode ob intenzivnem mešanju do popolne homogenizacije. Maso pustiti stati približno 5 min, 
zatem jo še enkrat premešate, da dobite lepilo primerne gostote. Lepilo nanašate s pomočjo 
nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zobcev, tako da je najmanj 65 % površine ploščice 
prekriti z lepilom (v primeru notranje uporabe) in najmanj 90 % (v primeru zunanje uporabe). 
Velikost zobcev je odvisna od dimenzije ploščic (optimalno 4-6 mm za ploščice velikosti 10-
25 cm). Ploščice vtisnete v sloj lepila na podlagi, če pa je površina neravna ali pa so ploščice 
večjega formata lepilo nanašate tudi ploščico. Ploščice morate postavljati, medtem ko je 
lepilo sveže (pred oblikovanjem skorje). V primeru lepljenja marmorja in drugih vrsta kamnov, 
ki spreminjajo barve, obloge nikakor ne smete potapljati v vodo, priporočljivo pa je opraviti 
tudi poskusno nanašanje lepila. Za natančnejša navodila glej tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: približno 40 minut po mešanju, odvisno od temperature. Hitra vezava, 
pripravljen za fugiranje z belo fugirno maso po 8-10h sušenja, fugiranje z drugimi barvami ne 
prej kot po 24h sušenju pod normalnimi pogoji (T=23-25°C, r.v.z. 50-60 %).
Poraba: okrog 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev u originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Razred C2T po standardu 
EN12004 

Za sisteme s talnim 
gretjem

Za keramiko, marmor, 
granit, stekleni mozaik, 

naravni in umetni kamen

Po sistemu ploščica 
na ploščico

CLASS

EN 12004

C2TE

Razred C2TE  po 
standardu EN12004

Za sisteme s talnim 
gretjem

Za ploščice 
velikih dimenzij
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EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Fleksibilno lepilo za in keramične ploščice
za notranjo in zunanjo uporabo
Uporaba: Za lepljenje keramičnih lepljenje ploščic (vpojnih in slabo vpojnih ploščic) na zidne, 
talne in fasadne površine, samo dovolj trdne površine ( beton, ometi na osnovi cementa 
in apna ), za zunanjo in notranjo uporabo.  Odličen oprijem, visoka trdnost, fleksibilnost in 
odpornost proti vlagi. Primeren za uporabo v kopalnicah, kuhinjah, na balkonih, terasah  in 
sistem za talno ogrevanje.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti trdna, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušljivih delcev, sledov olja ali barv. Pred lepljenjem ploščic je 
priporočljivo, da podlago premažete z BK-Ultra Prime z namenom izboljšanja oprijema 
lepila. Za optimalne rezultate med lepljenjem ploščic na slabo vpojnih površinah ter med 
lepljenjem ploščice na ploščico uporabljajte v kombinaciji s temeljnim premazom BK-Bond.  
Za pripravo lepila je potrebno vsebino vreče dodati v približno 26- 28% vode in mešati 
dokler se ne dobi popolnoma homogena masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred 
nanašanjem še enkrat premešati dokler se ne dobi maso ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo 
se nanaša s pomočjo nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo zob, pri čem je pomembno 
da je minimalno 65% površine ploščice prekrito z lepilom (v primeru notranje uporabe) in 
minimalno 90% površine (v primeru zunanje uporabe). Velikost zob je odvisna od dimenzij 
ploščic (priporočljivo 4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Visokovpojne, porozne ploščice 
je potrebno navlažiti pred polaganjem. Višek lepila se odstrani s pomočjo vlažne gobice, 
strjene dele je potrebno mehansko odstraniti. Odvečno lepilo v fugah mehansko odstranite. 
Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 30 minut (odvisno od podlage). Možnost fugiranja po cca. 24 urah. 
Okvirna poraba: okrog 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah. 
Pakiranje: 25 kg

Razred C2T po standardu 
EN12004

Zmanjšan zdrs

Zmanjšan zdrs

Za zunanjo in notranjo 
uporabo

Fleksibilen

SiproFix BK 110
Lepilo za keramicne plošcice za notranjo
in zunanjo uporabo
Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic na zidne, talne in fasadne površine, samo dovolj 
trdne površine (beton, ometi na osnovi cementa  in apna ), za zunanjo in notranjo uporabo, 
odličnega oprijema, visoke trdnosti in odpornosti na vlago. Uporablja se za lepljenje vpojnih 
keramičnih ploščic.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša lepilo mora biti trdna, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušljivih delcev, sledov olja ali barv. Za pripravo lepila je potrebno vsebino 
vreče dodati v približno 25-27% vode in mešati dokler se ne dobi popolnoma homogena 
masa. Pripravek pustiti naj počiva 10 minut in pred nanašanjem še enkrat premešati dokler 
se ne dobi maso ustrezne gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša s pomočjo nazobčane 
gladilke z ustrezno velikostjo zob, pri čem je pomembno da je minimalno 65% površine 
ploščice prekrito z lepilom (v primeru notranje uporabe) in minimalno 90% površine (v 
primeru zunanje uporabe). Velikost zob je odvisna od dimenzij ploščic (priporočljivo 4-6 
mm za ploščice velikosti 10-25 cm). Visokovpojne, porozne ploščice je potrebno navlažiti 
pred polaganjem. Višek lepila se odstrani s pomočjo vlažne gobice, strjene dele je potrebno 
mehansko odstraniti. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temepratura uporabe: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 30 minut (odvisno od podlage). Možnost fugiranja po cca. 24 urah.
Poraba: okrog 3-5 kg/m², odvisno od podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg

Razred C1T po standardu 
EN12004

Za zunanjo in
notranjo uporabo
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SiproFix BK 90
Lepilo za keramične plošcice za notranjo uporabo
Uporaba: Za lepljenje keramičnih ploščic na zidne in talne površine, izključno na čvrste 
površine (beton, omete na osnovi cementa  in apna), za notranjo uporabo, odlične 
oprijemljivosti in visoke trdnosti.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero nanašamo lepilo mora biti čvrsta, čista, nosilna, 
nezmrznjena, brez krušnih delcev, brez ostankov olj ali barve. Pred lepljenjem ploščic 
priporočamo nanos osnovnega premaza BK-Bond, razredčenega v skladu z navodili, z 
namenom izboljšanja oprijemljivosti lepila.   Za pripravo lepila je potrebno maso v prahu 
dodati v približno 26 - 28% vode in mešati do popolne homogenosti mase. Maso pustimo 
stati 10 minut in pred nanašanjem še enkrat premešati dokler se ne dobi lepilo primerne 
gostote. Pripravljeno lepilo se nanaša s pomočjo nazobčane gladilke z ustrezno velikostjo 
zob, pri čemer mora biti minimalno 65% površine ploščice prekrito z lepilom. Velikost 
zob je odvisna od dimenzij ploščic (optimalno 4-6 mm za ploščice velikosti 10-25 cm). 
Ploščice vtiskujemo v sloj lepila na podlagi, v primeru neravnih površin se lepilo nanaša 
tudi na ploščico, kar omogoča izravnavanje. Visokovpojne, porozne ploščice je potrebno 
pred postavitvijo navlažiti. Višek lepila se odstrani s pomočjo vlažne gobice, strjene dele pa 
mehansko. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Tehnični podatki: Optimalni temperaturni pogoji: temperatura podlage in zraka +5°C do +25°C.
Čas uporabe: okrog 20 minut (odvisno od vrste podlage). Možnost fugiranja po cca. 24ih urah.
Poraba: okrog 3 kg/m², odvisno od vrste podlage in debeline nanosa.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 25 kg

CLASS

EN 12004

C1

Razred C1 po standardu 
EN 12004

Za notranjo uporabo Ekonomičen
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BK-Fugomal
Vodoodbojna fugirna masa
Uporaba: Zelo kakovostna, vodoodbojna  fugirna masa za fugiranje keramičnih in steklenih 
ploščic, ter tudi plošč iz umetnega in naravnega kamna, primerna za uporabo na vodoravnih 
in navpičnih površinah. Primerna za fuge širine do 10 mm, za notranjo in zunanjo uporabo, 
odporna je proti nastanku plesni. Dostopna je v 24 odtenkih.
Priprava in nanašanje: Preden začnemo z nanašanjem mase za fugiranje je potrebno fuge 
očistiti od preostalega lepila in prahu. V primeru vgradnje visokovpojnih ploščic, kot tudi 
pri delu na visokih temperaturah je potrebno zmočiti fuge najmanj 1 uro pred fugiranjem. 
Pripravek dobimo z dodajanjem mase v približno 28 % vode in mešanjem do popolne 
homogenosti. Pripravljeno maso je potrebno uporabiti najkasneje v eni uri. Nanaša se z 
gumijasto gladilko ali lopatico, pod kotom 45°, tako da je fuga dobro zapolnjena z maso. 
Ko se masa na površini utrdi (po 20-30 min.), je potrebno obrisati ploščice z vlažno gobico 
diagonalno glede na postavljene ploščice, potem površino spolirati s suho krpo. Talne 
ploščice so pohodne po preteku 8 ur po fugiranju, pri sušenju v normalnih pogojih. V primeru 
fugiranja poroznih ploščic je priporočljivo poskusno fugiranje. Če lepilo ni dovolj suho, obstaja 
možnost delne spremembe barve fugirne mase. Fugirna masa ni primerna za naraven kamen 
nagnjen spremembam barve. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo 
čas strjevanja fugirne mase.
Poraba: Okrog 0,3-0,8 kg/m², odvisno od širine fug in velikosti ploščic.
Rok uporabe in skladiščenje: 24 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 2 kg.

Odlična vodoodbojnost

Primerno za sisteme 
talnega ogrevanja

24 odtenkov Odporna proti 
nastanku plesni

Za spoje širine 
1-10 mm
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Moč je v naših rokah


