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CLASSIC IZDELKI ZA ROČNO IN
STROJNO OMETANJE

BK-Nivelator
Osnovni premaz za zelo vpojne površine
Uporaba: Globinski premaz, primeren za izenačevanje in nevtralizacijo neenakomerno 
vpojnih površin, kot so porobeton, opeka, porozni kamen ipd. Zaradi preprečevanja 
neenakomernega sušenja in pokanja ometa je primeren kot podlaga za visoko vpojne 
površine pred nanosom cementno-apnenih in mavčno-apnenih ometov, kot tudi pred 
nanosom izravnalnih mas. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša premaz mora biti trdna, suha in 
odprašena. Za pripravo je potrebno BK-Nivelator razredčiti z vodo v razmerju 1:6 do 1:10 
(premaz:voda) odvisno od vpojnosti podlage. Pri vpojnih podlagah se priporoča manjša 
količina vode. Za nanos se uporabljajo valjček, čopič ali škropilnica. V primeru visoko 
vpojnih površin se priporoča dvojni nanos, po principu ‘’mokro na mokro’’. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru. 
Poraba: Okrog 30-60 g/m², odvisno od vpojnosti podlage. 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.  
Pakiranje: 10  in 20 kg

BK-Beton Kontakt
Strukturna podlaga za gladke površine

Uporaba: Strukturna podlaga namenjena za povečanje in izenačevanje oprijema pri 
slabo vpojnih, gladkih podlag visoke gostote, pred ometavanjem z apneno-cementnimi 
in apneno-mavčnimi ometi. BK-Beton Kontakt se priporoča za gladke betone, kot tudi za 
tovarniško pripravljene betonske površine. Uporablja se kot podlaga pri sistemu lepljenja 
ploščice na ploščico. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Beton Kontakt mora biti trdna, 
suha in odprašena. BK-Beton Kontakt je potrebno pred uporabo dobro homogenizirati in 
po potrebi razredčiti z vodo v majhni količini (največ do 1%). Podlago nanesete na zid z 
dolgodlakim valjčkom ali čopičem v enem sloju. Možno je tudi strojno nanašanje z ustrezno 
opremo. Potreben čas sušenja do nanašanja ometa znaša min. 4 ure. Za podrobnejša 
navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni 
svetlobi, deževju in močnem vetru. 
Poraba: Okrog 0,5 kg/m². 
Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na 
temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza. 
Pakiranje: 6; 20 kg

Egalizira in nevtralizira 
visokovpojne površine

Povečuje hrapavost 
podlage 

Izboljša athezijo

Zmanjšuje vpojnost 
površine

Podaljšan odprti 
čac materiala
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CLASSIC IZDELKI ZA ROČNO IN
STROJNO OMETANJE

CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Apneno - cementni omet za zunanje zidne površine

Uporaba: Močnejši apneno-cementni omet za strojno in ročno uporabo na zunanjih in 
notranjih stenah (opečne, stene  iz blokov, siporeks blokov in betona). Izdelek se lahko 
uporablja za sanitarije kot tudi za površine, ki so namenjene keramiki. Značilno za BK-
Mal 420 omet je visoka mehanska trdota in dober oprejem na podlago, zaradi česa je ta 
vrsta ometa še posebej primerna za stene kamor se bojo postavljali težji zidni elementi. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha, 
brez krušnih delcev, mastnih madežev ipd. Pred začetkom ometavanja je potrebno 
zapolniti luknje, fuge in električne odprtine na podlagi. V primeru ometavanja betonskih 
in drugih gladkih površin je potrebno na podlago nanesti BK-Beton Kontakt zaradi 
izboljšanja oprejema ometa. V primeru visokovpojnih, poroznih podlag (npr. Siporeks 
bloki) je potrebno na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega 
sušenja in pokanja ometa. V primeru večjih neravnin na površini je potrebno najprej nanesti 
BK-Mal 120. Za pripravo ometa je potrebno maso v prahu mešati z cca. 22-24 % vode. 
Malto se najpogosteje nanaša v dveh fazah, z metodo »sveže na sveže« na predhodno 
pripravljeno suho podlago v debelini minimum 10 mm in maksimum 25 mm. Po nanosu 
omet posnamemo s H-lestvijo, spodrežemo, fi lcamo in zgladimo. V primeru potrebe za 
večjimi debelinami ometa je potrebno kontinualno nanašanje slojev po načelu ‘’sveže na 
sveže’’ do potrebne debeline (max 40 mm). 
Optimalne vremenske razmere: temepratura podlage in zraka +5°C do +25°C. Potrebno 
je enakomerno strjeva nje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni priporočljivo. Za 
podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Poraba: Okrog 12-13 kg/m²/cm debeline. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev u originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 30 kg

BK-Mal 320
Apneno mavčni omet za notranje zidne površine
Uporaba: Apneno mavčni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih stenah (opečne, 
stene iz modularnih blokov, siporeks blokov in betona). Izdelek se ne uporablja za sanitarije 
in za površine, ki so namenjene polaganju keramike. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha, 
brez krušnih delcev, mastnih madežev ipd. Pred začetkom ometavanja je potrebno 
zapolniti luknje, fuge in električne odprtine na podlagi. V primeru ometavanja betonskih 
in drugih gladkih površin je potrebno na podlago nanesti BK-Beton Kontakt zaradi 
izboljšanja oprijema ometa. V primeru visokovpojnih, poroznih podlag (npr. Siporeks 
bloki) je potrebno na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega 
sušenja in pokanja ometa. Za pripravo ometa je potrebno maso v prahu mešati s približno 
30 % vode. Omet se nanaša strojno z izravnalnimi pasovi v debelini od min 10 mm do max 
25 mm. Po nanosu omet posnamemo s H-lestvijo, spodrežemo, fi lcamo in zgladimo. V 
primeru potrebe za večjimi debelinami ometa je potrebno kontinualno nanašanje slojev 
po načelu ‘’sveže na sveže’’ do potrebne debeline (max. 40 mm). Potrebno je enakomerno 
strjevanje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni priporočljivo. Za podrobnejša navodila 
pogledati tehnični list izdelka. 
Poraba: Okrog 11-12 kg/m²/cm debeline. 
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 30 kg

Za zunanjo uporabo Odlična obdelovalnost

Odlična oprijemljivost Razred CS II W1 prema 
standardu EN998-1

Za notranjo uporabo Odlična obdelovalnost Odlična oprijemljivost 
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CLASSIC IZDELKI ZA ROČNO IN
STROJNO OMETANJE

BK-Mal 220
Cementno-apneni omet za notranje zidne površine
Uporaba: Cementno-apneni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih stenah iz 
opeke, modularnih blokov, porobetona in betona. Izdelek se lahko uporablja tako za 
sanitarije kot tudi za površine, ki so namenjene kasnejšemu lepljenju keramike. 
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se omet nanaša mora biti trdna, čista in suha, 
brez krušnih delcev in mastnih madežev. Preden se začne z ometavanjem je potrebno 
zapolniti luknje. Zapiranje lukenj, fug, električnih odprtin je potrebno zaključiti pred 
pričetkom ometavanja. V primeru nanašanja ometa na betonske ali druge gladke 
površine je potrebno kot osnovni premaz uporabiti BK-Beton Kontakt zaradi boljšega 
oprijema ometa. V primeru zelo vpojnih, poroznih podlag (npr. porobeton) je potrebno 
na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega sušenja in pokanja 
ometa. V primeru večjih neravnin na površini, je potrebno najprej nanesti BK-Mal 120. 
Za pripravo ometa je potrebno dodati z intenzivnim mešanjem prahu okrog 22-24% 
vode. Omet nanašati strojno v izravnalnih pasovih. Debelina sloja je lahko minimalno 
10 mm in maksimalno 25 mm. Po nanosu omet posnamemo s H- lestvijo spodrežemo, 
fi lcamo in zgladimo. V primeru da potrebujemo večjo debelino ometa je potrebno 
kontinuirano nanašanje slojev po načelu ”sveže na sveže’’ do potrebne debeline (max. 
40 mm). Pomembno je enakomerno strjevanje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni 
priporočljivo. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka. 
Poraba: Okrog 12-13 kg/m²/cm debeline.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na 
paletah. 
Pakiranje: 30 kg

CLASS

EN 12004

CS I
W1

Za notranjo uporabo Primeren za vlažne 
prostore

Razred CS II W1 prema 
standardu EN998-1
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Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com

Moč je v naših rokah


