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Hyrja
Rreth kompanisë

HYDRO CERAMIC 

sistemi për vendosjen e qeramikës
HYDRO CERAMIC Bathroom
HYDRO CERAMIC Kitchen
HYDRO CERAMIC Balcony
CERAMIC Big Tiles

HYDRO produktet për hidroizolim

Masa hidorizoluese

BK-HidroStop Premium 

BK-HidroStop Extra

BK-HidroStop 5/5

BK-HidroStop 2

BK-HidroStop 1

Program shtesë

BK-Tape

CERAMIC produktet për qeramikë

Shtresa

BK-Bond

Ngjitësi për pllakat e qeramikës

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 për fugim

BK-Fugomal

Përmbajtja



KAPACITETI VJETOR I PRODHIMIT TË STIROPORIT

5OO,000m3
KAPACITETI VJETOR I PRODHIMIT PËR LINJAT E PRODUKTEVE TË PLUHURTA DHE TË LËNGSHME

350,000t

BEKAMENT
GUR PAS GURI. 

FABRIKA

7
GURORE
5

VJET PUNE
27+

PROCES I PËRPARUAR PRODHIMI
KUALITET I GARANTUAR ME STANDARDET ETA, 
SI EDHE ISO 9001, ISO 14001 DHE ISO 18001

PRODUKTE PËR PUNIME 
FINITURE NË NDËRTIMTARI

250+

TË PUNËSUAR

430+
FRYMA E PUNËS NË EKIP

24/7/365

PARTNERË DHE SHPËRNDARËS 

1200
TREGJE NË TERRITORIN 
E BE-së DHE RAJONIT

10+



RRETH KOMPANISË

Kompania Bekament është njëra prej kompanive më të përparuara për prodhimin 
e materialit për punët përfundimtare në ndërtimtari e cila me sukses punon në 
tregjet e Serbisë dhe rajonit më shumë se 27 vjet.

“

Themelet e biznesit janë vënë në vitin 1992 me formimin e firmës familjare “Banja Komerc” e cila është marrë me 
përpunimin e materialeve të bluara. Vetëm tre vjet më vonë, në vitin 1995 u hap gurorja e parë e cila bëhet burim 
i lëndës së parë për prodhimin e produkteve të gatshme që filloi me punë në vitin 1999. Rruga deri te suksesi 
filloi me hapa të vegjël me 4 të punësuar dhe me 2 produkte. Me hapjen e gurores ishte suksesi i parë i madh i 
kompanisë nga e cila filloi gjithçka. Pas kësaj pasuan vitet e investimeve dhe punës së vazhdueshme, zgjerimi i 
prodhimit dhe asortimentit, investimit në inovacione, ndërsa me këtë edhe pushtimi i tregjeve të reja.

Që nga viti 2002 kompania ka operuar me emrin "Banja Komerc Bekament".

Sot, kompania ka përkryer procesin e prodhimit - nga nxjerrja e gurit të famshëm nga miniera e vet në Vençac, deri 
në bluarjen e gurit si granulat dhe lëndë mbushëse të mikronizuar e deri te prodhimi i materialeve të lëngshëm dhe 
pluhur për punët përfundimtare në ndërtimtari

Sot në kuadër të kompanisë punojnë 5 gurore dhe 7 reparte që zënë hapësirë prej 25 hektarësh, kurse mund të 
lavdërohet edhe me asortimentin e gjerë me mbi 250 artikuj. 

Ekipi i profesionistëve me përvojë dhe i ekspertëve të lartë me përgjegjësi kujdesen për të gjitha proceset e punës 
së kompanisë.

Në laboratorin modern dhe në kontrollin e kualitetit, teknologët punojnë në mënyrë aktive në përmirësimin e 
proceseve teknologjike dhe në përcjelljen e kërkesave të tregut, gjë e cila kompanisë i ka sjellë një numër të madh 
të certifikatave të pranuara në botë (ETA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

I gjithë portofoli prodhues plasohet nëpër tregje nën brendin e mallrave BEKAMENT. Portofolin e kompanisë 
Bekament e përbëjnë materialet për punët përfundimtare në ndërtimtari, në mesin e të cilave janë produktet për 
muret e jashtme e të brendshme, izolim, hidroizolim dhe qeramikë, materialet dekoruese, produktet për dru dhe 
metal, pastaj produktet për mbyllje dhe ngjitje, suvatimi në dorë dhe me makinë si dhe produktet për qëllime 
speciale.

Duke i falënderuar rrjetit mirë të organizuar të më shumë se 1200 partnerëve dhe distributorëve, asortimenti i gjerë 
i produkteve është në disponim te konsumatorët në më shumë se 10 tregje të Unionit Evropian dhe rajonit.

Me inovacione konstante, me përkushtimin në punë dhe me planifikimin afatgjatë, kompania ecë drejt pozitës së 
liderit në rajonin e Evropës Juglindore. Duke besuar në fuqinë që e bart me vete, Bekament sot e bën të nesërmen 
më të mirë.

Fuqia është në duart tona



HYDRO CERAMIC PRODUKTET PËR HIDROIZOLIM DHE 
PËR QERAMIKË

Kuzhina, banja, bodrumi, tarraca ose kulmi janë në mesin e pjesëve më të ndjeshme të hapësirës afariste 

ose të banimit. Mbrojtje të sigurt dhe afatgjatë nga uji dhe lagështia e siguron HYDRO linja e produkteve 

e cila i mbulon nevojat më të kërkuara në domenin e hidroizolimit. Sistemi për vendosjen e qeramikës, 

gurit natyror ose mozaikut prej qelqi nga programi CERAMIC mundëson realizimin e punimeve më të 

guximshme. Produktet nga HYDRO / CERAMIC sistemet dallohen me besueshmëri, kohëzgjatje dhe 

ekonomitet (çmimi i mirë/ kualiteti dhe harxhimi më i vogël). Ngjitësit për qeramikë dhe shtresat 

hidroizoluese i kënaqin normativat teknike të standardeve evropiane dhe bartin shenjën CE.

BAZA E BESUESHME, LIDHJE E SIGURT



HYDRO CERAMIC
SISTEMI PËR VENDOSJEN E QERAMIKËS

Fuqia është në duart tona



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Zgjidhja e sistemit për banjë HYDRO CERAMIC Bathroom nënkupton përdorimin e masës 
vetënivelizuese (nëse është e nevojshme), lyerjes hidroizoluese të kualitetit të lartë, të shiritit 
hidroizolues, ngjitësit për qeramika, masa kundër ujit për fugim që është rezistente në paraqitjen e 
mykut dhe ka rezistencë të lartë ndaj abrazionit dhe masat e silikonit për mbylljen, të rezistueshme 
në paraqitjen e mykut. Masa për fugim gjendet në 24 nuanca.

• Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë
• Mbrojtja e besueshme dhe afatgjate nga uji
• Rezistent në paraqitjen e mykut
• I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme *

1.   LYERJA KRYESORE

2.  MASA VETËNIVELIZUESE

3.   SHTRESA KRYESORE

4.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

5.   SHIRITI HIDROIZOLUES

6.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

7.   NGJITËS PËR QERAMIKË

8.   MASA PËR FUGIM

9.  MASË PËR MBYLLJE



HYDRO CERAMIC
Bathroom

KOMPONENTAT E SISTEMIT HYDRO CERAMIC BATHROOM

Shtresa Qëllimi i produktit Produkti Paketimi Masa Harxhimi në 1 m2

1. LYERJA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

2. MASA VETËNIVELIZUESE
BK LIV 30  - FLOOR kategori

Masa vetëniveluese me tharje të shpejtë 
25 kg 1,5 -1,7

3. SHTRESA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

4. SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HIDROSTOP 1
Shtresa hidroizoluese njëkomponente
ose
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe
ose
BK HIDROSTOP PREMIUM
Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë 
akrile

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. SHIRITI HIDROIZOLUES BK TAPE 10; 50 m -

6. SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HIDROSTOP 1
Shtresa hidroizoluese njëkomponente
ose
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe
ose
BK HIDROSTOP PREMIUM
Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë 
akrile

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. NGJITËS PËR QERAMIKË

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për 
përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
ose
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilni lepak za
keramičke i granitne pločice
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
ose
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Ngjitës fleksibël për pllaka qeramike dhe graniti 
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

25 kg 3 – 5 

8. MASA PËR FUGIM
BK FUGOMAL
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

2 kg 0,3-0,8

9. MASË PËR MBYLLJE

BK SILICON SANITAR
Masë silikoni neutrale për mbyllje
ose
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutralna silikonska masa za zaptivanje

280 ml - 

      Për udhëzime të detajuara shikoni listën teknike të produkteve
    * Për pllakat me dimensione të mëdha dhe për sisteme me ngrohje qendrore në dysheme, është i domosdoshëm përdorimi i ngjitësit për qeramikë 
       Siprofix BK 160 ili Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Konsumi i përgjithshëm është e shënuar nën pikën 4.
 *** Konsumi është shprehur në kg / m2 / mm.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Zgjidhja e sistemit për kuzhinë HYDRO CERAMIC Kitchen nënkupton përdorimin e masës 
vetënivelizuese (nëse është e nevojshme), lyerjes hidroizoluese të kualitetit të lartë, të shiritit 
hidroizolues, ngjitësit për qeramika, masa kundër ujit për fugim që është rezistente në paraqitjen e 
mykut dhe ka rezistencë të lartë ndaj abrazionit dhe masat e silikonit për mbyllje me performansa 
të larta. Masa për fugim gjendet në 24 nuanca.

• Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë
• Mbrojtja e besueshme dhe afatgjate nga uji
• Rezistent në paraqitjen e mykut
• I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme *

1.   LYERJA KRYESORE

2.   MASA VETËNIVELIZUESE

3.   SHTRESA KRYESORE

4.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

5.   SHIRITI HIDROIZOLUES

6.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

7.   NGJITËS PËR QERAMIKË

8.   MASA PËR FUGIM

9.   MASË PËR MBYLLJE



HYDRO CERAMIC
Kitchen

KOMPONENTAT E SISTEMIT HYDRO CERAMIC KITCHEN

Shtresa Qëllimi i produktit Produkti Paketimi Masa Harxhimi në 1 m2

1. LYERJA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

2. MASA VETËNIVELIZUESE
BK LIV 30  - FLOOR kategori

Masa vetëniveluese me tharje të shpejtë 
25 kg 1,5 -1,7

3. SHTRESA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

4. SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HIDROSTOP 1
Shtresa hidroizoluese njëkomponente
ose
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe
ose
BK HIDROSTOP PREMIUM
Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë 
akrile

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. SHIRITI HIDROIZOLUES BK TAPE 10; 50 m -

6. SHTRESA HIDROIZOLUESE

BK HIDROSTOP 1
Shtresa hidroizoluese njëkomponente
ose
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe
ose
BK HIDROSTOP PREMIUM
Lyerja fleksibile një komponentësh me bazë 
akrile

25

20 + 5

5; 10

kg

**

**

**

7. NGJITËS PËR QERAMIKË

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për 
përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
ose
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilni lepak za
keramičke i granitne pločice
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
ose
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Ngjitës fleksibël për pllaka qeramike dhe graniti 
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

25 kg 3 – 5 

8. MASA PËR FUGIM
BK FUGOMAL
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

2 kg 0,3-0,8

9. MASË PËR MBYLLJE

BK SILICON SANITAR
Masë silikoni neutrale për mbyllje
ose
BK SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutralna silikonska masa za zaptivanje

280 ml - 

      Për udhëzime të detajuara shikoni listën teknike të produkteve
    * Për pllakat me dimensione të mëdha dhe për sisteme me ngrohje qendrore në dysheme, është i domosdoshëm përdorimi i ngjitësit për qeramikë 
       Siprofix BK 160 ili Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Konsumi i përgjithshëm është e shënuar nën pikën 4.
 *** Konsumi është shprehur në kg / m2 / mm.



HYDRO CERAMIC
Balcony

Zgjidhja e sistemit për ballkonët HYDRO CERAMIC Balcony nënkupton përdorimin e masës 
vetënivelizuese (nëse është e nevojshme), lyerjes hidroizoluese të kualitetit të lartë, të shiritit 
hidroizolues, ngjitësit për qeramika, masa kundër ujit për fugim që është rezistente në paraqitjen 
e mykut dhe ka rezistencë të lartë ndaj abrazionit dhe masat e silikonit për mbyllje rezistente ndaj 
UV. Masa për fugim gjendet në 24 nuanca.

• Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë
• Mbrojtja e besueshme dhe afatgjate nga uji
• Rezistent në akull dhe në temperatura të larta të jashtme
• UV rezistent

1.   LYERJA KRYESORE

2.   MASA VETËNIVELIZUESE

3.   SHTRESA KRYESORE

4.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

5.   SHIRITI HIDROIZOLUES

6.   SHTRESA HIDROIZOLUESE

7.   NGJITËS PËR QERAMIKË

8.   MASA PËR FUGIM

9.   MASË PËR MBYLLJE



HYDRO CERAMIC
Balcony

KOMPONENTAT E SISTEMIT HYDRO CERAMIC BALCONY

Shtresa Qëllimi i produktit Produkti Paketimi Masa Harxhimi në 1 m2

1. LYERJA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

2. MASA VETËNIVELIZUESE
BK LIV 30  - FLOOR kategori

Masa vetëniveluese me tharje të shpejtë 
25 kg 1,5 -1,7

3. SHTRESA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

4. SHTRESA HIDROIZOLUESE
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe

20 + 5 kg  1,5***

5. SHIRITI HIDROIZOLUES BK TAPE 10; 50 m -

6. SHTRESA HIDROIZOLUESE
BK HIDROSTOP 2 
Shtresa hidroizoluese dykomponentëshe

20 + 5 kg **

7. NGJITËS PËR QERAMIKË

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për 
përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
ose
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilni lepak za
keramičke i granitne pločice
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
ose
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Ngjitës fleksibël për pllaka qeramike dhe graniti 
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
ose
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

25 kg 3 – 5 

8. MASA PËR FUGIM
BK FUGOMAL
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

2 kg 0,3-0,8

9. MASË PËR MBYLLJE

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Masë silikoni neutrale për mbyllje

ili

BK SILICON UNIVERSAL

Masë silikoni universale për mbyllje

280 ml - 

      Për udhëzime të detajuara shikoni listën teknike të produkteve
    * Për pllakat me dimensione të mëdha dhe për sisteme me ngrohje qendrore në dysheme, është i domosdoshëm përdorimi i ngjitësit për qeramikë 
       Siprofix BK 160 ili Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Konsumi i përgjithshëm është e shënuar nën pikën 4.
 *** Konsumi është shprehur në kg / m2 / mm.



CERAMIC
Big Tiles

Zgjidhja e sistemit për vendosjen e pllakave të qeramikës me dimensione të mëdha CERAMIC 
Big Tiles nënkupton përdorimin e masës vetënivelizuese (nëse është e nevojshme), ngjitësit me 
fleksibilitet të lartë për qeramikën me fortësi të shkëlqyer mekanike, masa kundër ujit për fugim 
që është rezistente në paraqitjen e mykut dhe ka rezistencë të lartë ndaj abrazionit dhe masat e 
silikonit për mbyllje me performansa të larta. Masa për fugim gjendet në 24 nuanca.

• Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë
• I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme
• Sistem fleksibil me fortësi të mirë mekanike dhe me rezistencë ndaj abrazionit

1.   SHTRESA KRYESORE

2.   MASA VETËNIVELIZUESE

3.   SHTRESA KRYESORE

4.   NGJITËS PËR QERAMIKË

5.   MASA PËR FUGIM

6.   MASË PËR MBYLLJE



CERAMIC
Big Tiles

KOMPONENTAT E SISTEMIT CERAMIC BIG TILES

Shtresa Qëllimi i produktit Produkti Paketimi Masa Harxhimi në 1 m2

1. SHTRESA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

2. MASA VETËNIVELIZUESE
BK LIV 30  - FLOOR kategori

Masa vetëniveluese me tharje të shpejtë 
25 kg 1,5 -1,7

3. SHTRESA KRYESORE
BK ULTRA PRIME - BEKATHERM kategori
Baza universale

10 l 0,12 – 0,2

4. NGJITËS PËR QERAMIKË

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Fleksibilni lepak za
keramičke i granitne pločice

za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

ili

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes 
së shpejtë për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

25 kg 3 – 5 

5. MASA PËR FUGIM
BK FUGOMAL
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash

2 kg 0,3-0,8

6. MASË PËR MBYLLJE

BK SILICON NEUTRAL PROFI  

Masë silikoni neutrale për mbyllje

ili

BK SILICON UNIVERSAL

Masë silikoni universale për mbyllje

280 ml - 

Për udhëzime të detajuara, shikoni listën teknike të produkteve.



Fuqia është në duart tona
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BK-HidroStop Premium
Lyerja fl eksibile një komponentësh 
me bazë akrile
Përdorimi: Shtresa një komponentëshe e lëngshme hidroizoluese me bazë të emulzionit 
polimer për mbrojtje horizontale dhe vertikale të sipërfaqeve të brendshme nga 
lagështia. Përdoret për hidroizolim të kuzhiave, banjove, dush kabinave, sipërfaqeve 
të bodrumeve etj. para se të shtrohen pllakat e qeramikës. Është e përshtatshme për 
përdorim te sistemet me ngrohje të dyshemesë. Përdorim të veçantë ka për hidroizolimin 
e sipërfaqeve nga gjipsi i pllakave të kartonit.
Përgatitja dhe aplikimi: Sipërfaqt duhet të jenë të rrafshëta, pa plasaritje dhe shkarje 
të mëdha. Para se të aplikohet hidroizolimi, rekomandohet lyerja me shtresën BK-Ultra 
Prime, 4 orë para se të aplikohet hidroizolimi. Me rastin e sipërfaqeve të cilat qërohen, 
harxhohen dhe/ose bëhen si pluhur, duhet të hiqen të gjitha shtresat e lidhura dobët e 
pastaj të bëhet impregnimi i shtresës me BK-Penetrat para aplikimit të membranës. BK-
HidroStop Premium aplikohet pa u holluar me furçë ose  rul në dy shtresa me trashësi të 
përgjithshme deri 1 mm. Te këndet dhe nyjat vendoset shiriti hidroizolues prej gome BK-
Tape e cila duhet të zhytet në shtresën e parë të hidroizolimit. Shtresa e dytë aplikohet 
pas 2 orë të terjes, me procedurë të kundërt. Pasi që të kalojnë 12 orë nga aplikimi i 
shtresës së dytë, sipërfaqja është e gatshme për ngjitjen e pllakave të qeramikës (për 
ngjitje përdoren ngjitësit fl eksibilë  BK-160 SuperFlex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic 
ose  BK-160 White). Për udhëzime më të detajuara, shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,5-0,6 kg/m², në varësi të cilësisë së sipërfaqes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin original në ambient të thatë në paleta. 
Data e prodhimit e shtypur në ambalazh. 
Paketimi: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Lyerje fl eksibile hidroizoluese njëkomponentëshe

Përdorimi: Masë hidroizoluese, fl eksibël që ka për qëllim mbrojtjen horizontale dhe 
vertikale të sipërfaqeve nga lagështia. Përdoret për hidroizolimin e ambienteve ku është 
e mundshme lagështia: kuzhina, banjoja, kabina e dushit, pishina, podrumet, ballkoni etj. 
Ka për qëllim përdorimin e brëndshëm dhe të jashtëm, në presionin pozitiv dhe negativ 
të ujit  ≤ 1,5 bar. Për shkak të fl eksibilitetit të saj të madh është e përshtatshme për 
mbrojtjen e sipërfaqeve që janë të ekspozuara ndaj sforcimeve. 
Pëgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-HidroStop Extra duhet të jetë 
e fortë, e pastruar nga pluhurat, yndyrat, myku dhe pjesët e lidhura jo mirë. Para aplikimit 
të hidroizolimit, ju rekomandojmë të trajtoni nënshtresën me BK-Ultra Prime të holluar 
sipas udhëzimeve. Në rast të nënshtresave të vjetra ose me absorbim të pabarabartë, 
si edhe në rast të sipërfaqeve poroze me absorbim të lartë, nënshtresa duhet trajtuar 
me BK-Ultra Prime të holluar, më së voni 4 orë para aplikimit të hidroizolimit. Në rast të 
sipërfaqeve që shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e 
lidhura dobët para se të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Sipërfaqet prej betoni duhet 
të lahen mirë me ujë të nxehtë, me qëllim për të mënjanuar papastërtitë e pranishme, 
dhe pas kësaj të trajtohen me BK-Beton Kontakt. Përgatitja e masës realizohet duke u 
përzier me rreth 30% ujë, deri në homogjenizim të plotë. Masa të lihet të qëndrojë rreth 
5 min. dhe pastaj të përzihet përsëri. Masa e përgatitur të përdoret për 2 orë. Masa 
aplikohet me furçë, me dy shtresa, me një procedurë të tërthortë, deri sa të mbulohet 
e gjithë sipërfaqja. Trashësia e një shtrese duhet të jetë rreth 1 mm, dhe shtresa tjetër 
vendoset pas forcimit të shtresës paraardhëse. Shtresa hidroizoluese duhet mbrojtur 
nga tharja e shpejtë. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 1,2 kg/m²/mm, në varësi të cilësisë së sipërfaqes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin original në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 5; 25 kg

Për sipërfaqet që 
janë në kontakt të 

drejtpërdrejtë me ujin

Gati per perdorim

Fleksibilitet i 
shkëlqyeshëm

I përshtatshëm 
për ngrohje nën 

dysheme

Për sipërfaqe 
horizontale dhe 

vertikale

Fleksibilitet i 
shkëlqyeshëm

Mbush plasaritjet 
në mënyrë të 
shkëlqyeshme

 Për presion pozitiv dhe 
negativ ≤ 1,5 bar

Për presion pozitiv 
dhe negativ
≤ 1,5 bar

Për sipërfaqe horizontale 
dhe vertikale
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Për sipërfaqet që 
janë në kontakt të 

drejtpërdrejtë me ujin

Fleksibilitet i 
shkëlqyeshëm

Për sipërfaqe 
horizontale dhe 

vertikale

Mbush plasaritjet 
në mënyrë të 
shkëlqyeshme

Për presion pozitiv 
dhe negativ

 ≤ 1,5 bar

BK-HidroStop 5/5
Lyerje fleksibile hidroizoluese dykomponentëshe
Përdorimi: Shtresë polimerçemento, hidroizoluese, fleksibël me dy  komponentë për 
mbrojtjen vertikale dhe horizontale të sipërfaqeve nga lagështia. Përdoret për hidroizolimin 
e sipërfaqeve ku është e mundshme lagështia: kuzhina, banjoja, kabina e dushit, pishina, 
podrumet, ballkoni etj. Ka për qëllim përdorimin e jashtëm dhe të brënshëm, në presionin 
pozitiv dhe negativ ≤ 1,5 bar. 
Pëgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-HidroStop 5/5 duhet të jetë e 
fortë, e pastruar nga pluhurat, yndyrat, myku dhe pjesët e lidhura jo mirë. Para aplikimit të 
hidroizolimit, ju rekomandojmë të trajtoni nënshtresën me BK-Ultra Prime- të holluar sipas 
udhëzimeve. Në rast të nënshtresave të vjetra ose me absorbim të pabarabartë, si edhe 
në rast të sipërfaqeve poroze me absorbim të lartë, nënshtresa duhet trajtuar me BK-Ultra 
Prime- të holluar, më së voni 4 orë para aplikimit të hidroizolimit. Në rast të sipërfaqeve që 
shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e lidhura dobët para se 
të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Sipërfaqet prej betoni duhet të lahen mirë me ujë të 
nxehtë, me qëllim për të mënjanuar papastërtitë e pranishme, dhe pas kësaj të trajtohen me 
BK-Beton Kontakt. Përgatitja e shtresës realizohet me shtimin e komponentit A të pluhurt në 
komponentin B e lëngët, duke e përzier deri sa të bëhet plotësisht homogjene. Masa duhet 
lënë të qëndrojë rreth 5 min. dhe pastaj të përzihet përsëri. Për shtresën e parë në masën 
e përzier mund të shtoni deri në 10% ujë. Masa e përgatitur duhet harxhuar për 1 orë. Masa 
vendoset me furçë me dy shresa (sipas nevojës edhe tre) me një procedurë të tërthortë deri sa 
të mbulohet e gjithë sipërfaqja. Trashësia e një shtrese duhet të jetë rreth 1 mm, shtresa e dytë 
aplikohet pas tharjes së plotë të shtresës së parë. Shtresa hidroizoluese duhet mbrojtur nga 
tharja e shpejtë (dielli, era). Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit. 
Temperatura e përdorimit: Nga +5°C deri +25°C. 
Shpenzimi: Rreth 1,4 kg/m²/mm, në varësi të cilësisë së sipërfaqes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin original në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 10 kg

BK-HidroStop 2
Masë hidroizoluese me dy komponentë
Përdorimi: Masë polimerçemento, hidroizoluese, me dy komponentë për mbrojtjen 
horizontale dhe vertikale të sipërfaqeve nga lagështia. Përdoret për hidroizolimin e 
sipërfaqeve ku është e mundshme lagështia: kuzhina, banjoja, kabina e dushit, pishina, 
podrumet, ballkoni etj. Ka për qëllim përdorimin e brënshëm dhe të jashtëm, në presionin 
pozitiv dhe negativ të ujit ≤ 1,5 bar. Është e përshtatshme për izolimin e sipërfaqeve të cilat 
janë në kontakt direkt të vazhdueshëm me ujin. 
Pëgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-HidroStop 2 duhet të jetë e 
fortë, e pastruar nga pluhurat, yndyrat, myku dhe pjesët e lidhura jo mirë. Para aplikimit të 
hidroizolimit, ju rekomandojmë të trajtoni nënshtresën me BK-Ultra Primetë holluar sipas 
udhëzimeve. Në rast të nënshtresave të vjetra ose me absorbim të pabarabartë, si edhe 
në rast të sipërfaqeve poroze me absorbim të lartë, nënshtresa duhet trajtuar me BK-Ultra 
Prime të holluar, më së voni 4 orë para aplikimit të hidroizolimit. Në rast të sipërfaqeve 
që shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e lidhura dobët 
para se të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Sipërfaqet prej betoni duhet të lahen mirë 
me ujë të nxehtë, me qëllim për të mënjanuar papastërtitë e pranishme, dhe pas kësaj të 
trajtohen me BK-Beton Kontakt.  Përgatitja e masës realizohet me përzierje të ngadaltë 
të komponentit të pluhurt A me komponentin e lëngët B dhe me shtim të një sasie të 
vogël uji për të përshtatur trashësinë (5-8% në gjithë masën). Masa të homogjenizohet 
mirë. Aplikimi bëhet me furçë, me dy shtresa, me procedurë të tërthortë. Sipas nevojës 
mund të aplikohet edhe shtresa e tretë. Trashësia e një shtrese duhet të jetë përafërsisht 
rreth 1-2 mm, dhe shtresa tjetër vendoset pas forcimit të shtresës paraardhëse. Masa e 
përgatitur të përdoret për 1 orë. Shtresa hidroizoluese duhet mbrojtur nga tharja e shpejtë. 
Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 1,5 kg/m²/mm, në varësi të cilësisë së sipërfaqes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin original në ambient të thatë në paleta. Data 
e prodhimit e shtypur në ambalazh. 
Paketimi: Komponent A - 20 kg,  Komponent B - 5 l

Për përdorim të jashtëm 
dhe të brendshëm

 Fleksible

Për sipërfaqet që 
janë në kontakt të 

drejtpërdrejtë me ujin

Për presion pozitiv 
dhe negativ 
≤ 1,5 bar



HYDRO PRODUKTET PËR 
HIDROIZOLIM

BK-HidroStop 1
Masë hidroizoluese monokomponente
Përdorimi: Masë hidroizoluese monokomponente që ka për qëllim mbrojtjen horizontale 
dhe vertikale të sipërfaqeve nga lagështia. Përdoret për hidroizolimin e ambienteve ku 
është e mundshme lagështia: kuzhina, banjoja, kabina e dushit, pishina, podrumet, ballkoni 
etj. Ka për qëllim përdorimin e brëndshëm dhe të jashtëm, në presionin pozitiv dhe negativ 
të ujit ≤ 1,5 bar. Materiali nuk është parashikuar për përpunimin përfundimtar të sipërfaqeve, 
dhe as për sistemet që janë në kontakt të vazhdueshëm me ujin. 
Pëgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset BK-HidroStop 1 duhet të jetë e 
fortë, e pastruar nga pluhurat, yndyrat, myku dhe pjesët e lidhura jo mirë. Para aplikimit të 
hidroizolimit, ju rekomandojmë të trajtoni nënshtresën me BK-Ultra Prime të holluar sipas 
udhëzimeve. Në rast të nënshtresave të vjetra ose me absorbim të pabarabartë, si edhe 
në rast të sipërfaqeve poroze me absorbim të lartë, nënshtresa duhet trajtuar me BK-Ultra 
Prime të holluar, më së voni 4 orë para aplikimit të hidroizolimit. Në rast të sipërfaqeve 
që shqiten, gërryhen dhe/ose pluhurohen, duhet të mënjanohen pjesët e lidhura dobët 
para se të kryhet impregnimi me BK-Penetrat. Sipërfaqet prej betoni duhet të lahen mirë 
me ujë të nxehtë, me qëllim për të mënjanuar papastërtitë e pranishme, dhe pas kësaj të 
trajtohen me BK-Beton Kontakt. Përgatitja e masës realizohet duke u përzier me rreth 
30% ujë, deri në homogjenizim të plotë. Masa të lihet të qëndrojë rreth 5 min. dhe pastaj 
të përzihet përsëri. Masa e përgatitur të përdoret për 2 orë. Masa aplikohet me furçë, 
me dy shtresa, me një procedurë të tërthortë, deri sa të mbulohet e gjithë sipërfaqja. 
Trashësia e një shtrese duhet të jetë rreth 1 mm, dhe shtresa tjetër vendoset pas forcimit 
të shtresës paraardhëse, shtresa e dytë aplikohet pas tharjes së plotë të shtresës së parë . 
Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 1,2 kg/m²/mm, në varësi të cilësisë së sipërfaqes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin original në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 20 kg 

Për përdorim të jashtëm 
dhe të brendshëm

Për sipërfaqet që janë në 
kontakt të drejtpërdrejtë 

me ujin

Për sipërfaqe 
horizontale dhe 

vertikale

Për presion pozitiv 
dhe negativ

 ≤ 1,5 bar
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BK – Tape
Shiriti hidroizolues elastik
Përdorimi: Shiriti i përhershëm elastik për hidroizolim në bazë të pëlhurës polipropilenike 
me mbrotjje alkalike, me mbështjellës kauçuku. Është shumë elastike, i mbulon me përsosuri 
plasat, ka rezistencë të lartë difuzive ndaj radonit. Iu reziston temperaturave të larta, 
kripërave, acideve të tretura dhe ujërave alkalike. Përdoret në kombinim me Bekament 
shtresat hidroizoluese si p.sh. BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra dhe 
BK-HidoStop Extra 5/5. Shiriti hidroizolues BK-Tape përdoret për mbyllje elastike dhe të 
përhershme të plasaritjeve nëpër vendet ose këndet e kontaktit, plasaritje nëpër mure 
dhe sipërfaqe, te gypat kullues nëpër pishina, cisterna dhe dush kabina dhe për lidhjen e 
sipërfaqeve vertikale dhe horizontale.

Mënyra e përdorimit: Shiriti hidroizolues BK-Tape duhet të vendoset në shtresën e parë të 
lyerjes së freskët hidroizolues dhe të futet fuqishëm nëpër kënde me ndihmën e lopatëzës. 
Nëse ka mbetur ajër nën shirit, i njëjti duhet të shtypet. Pasi që të forcohet shtresa e parë, 
vendoset shtresa e dytë nëpër gjithë sipërfaqe, duke përfshirë skajet e shiritit hidroizolues 
të BK-Tape.
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CERAMIC PRODUKTET PËR QERAMIKË

Fuqia është në duart tona

BAZA E BESUESHME, LIDHJE E SIGURT
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Fuqia është në duart tona



BK-Bond
Astar me ngjitshmëri të lartë për sipërfaqe me 
absorbim të dobët
Përdorimi: BK-Bond është një substrat me ngjitshmëri të lartë, i cili përdoret kryesisht 
për të përmirësuar ngjitshmërinë në sipërfaqe të lëmuara, problematike ose me 
absorbim të dobët, siç janë pllakat qeramike, betonet e lëmuara dhe sipërfaqe të tjera 
të ngurta, kompakte dhe jo-absorbuese. Produkti BK-Bond i holluar me ujë mund të 
përdoret gjithashtu gjatë aplikimit të masës rrafshuese (glet), ngjitësit për pllaka, masës 
vetëniveluese, suva mineral etj. mbi pllakat prej gips-kartoni, pllakat prej fibrave dhe 
çimentoje, nënshtresat prej anhidri, suvat me absorbim të lartë dhe nënshtresat e tjera 
me baze çimentoje. Aplikimi i BK-Bond çon në lidhjen e pluhurit të mbetur dhe barazimin 
e sipërfaqes, duke mundësuar në këtë mënyrë një lidhje më të mirë midis nënshtresës 
dhe shtresës. 
Përgatitja dhe përdorimi: Para përdorimit BK-Bond dridhen detyrueshme të mirë. Në 
rast se përdoret në sipërfaqe me absorbim të dobët, BK-Bond aplikohet jo i holluar 
me furçë ose rul me qime të shkurtra, zakonisht në një shtresë. Shtresat vijuese mund 
të aplikohen mbi një nënshtresë të tillë pasi që është tharë 6 orë në kushte normale 
(23°C me një lagështi relative prej 50-60%), kur nënshtresa është e qëndrueshme ndaj 
gërvishtjeve. Ne rast se aplikohet në sipërfaqe absorbuese, produkti duhet të hollohet 
me ujë në raport 1:3 (astar:uji). Produkti i holluar aplikohet me furçë, rul ose spërkatës 
në 1-2 shtresa, në varësi nga absorbimi dhe efekti i dëshiruar, sipas parimit “e lagur mbi 
të lagur”. 
Shpenzimi: Rreth 0,10-0,15 l/m², në varësi nga absorbimi dhe përdorimi. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal të mbyllur. Të magazinohet në 
temperatura midis +5°C dhe +25°C, e mbrojtur nga rrezet direkte të diellit dhe ngricat. 
Paketimi: 1 l

Aderimin e 
përmirësuar

Tharje e shpejtë Përdorim i lehtë
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CERAMIC PRODUKTET PËR QERAMIKËCERAMIC
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SiproFix BK 170 Elastic
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes së shpejtë për pllaka 
qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
Përdorimi: Për ngjitjen e pllakave qeramike, mermerit, granitit, dhe gurit natyror e artifi cial në 
sipërfaqe muresh, dyshemesh dhe fasadash, vetëm mbi baza të forta, (suva në bazë çementoje, 
gëlqere dhe betoni), për përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm. I përshtatshëm për ngjitjen e 
qeramikës sipas sistemit e re në të vjetër, si dhe në sipërfaqe ku ka ngrohje të dyshemesë. 
Ngjitshmëri e shkëlqyer, fortësi e madhe, fl eksibilitet dhe qëndrueshmëri ndaj lagështisë. I 
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me absorbim të ulët (E ≤3%) dhe pllakave të mëdha në 
sipërfaqe të deformueshme dhe kur instalohen në sipërfaqe me pllaka tashmë ekzistuese. I 
përshtatshëm për përdorim në banja, kuzhina, ballkone, tarraca,  pishina si dhe në sipërfaqe ku ka 
ngrohje të dyshemesë.  
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, e pastër, e 
qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje.  Para ngjitjes së pllakave, këshillohet 
lyerja e nënshtresës BK-Ultra Prime me qëllim për të përmirësuar aderimin e ngjitësit. Për rezultate 
optimale kur pllakat ngjiten në sipërfaqe me absorbim të ulët ose në pllaka të tjera, përdorni në 
kombinim me astarin BK-Bond. Përgatitja realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 26-28% ujë 
duke e përzier në mënyrë intensive deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë 
rreth 10 minuta, dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme. 
Ngjitësi vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të përshtatshme të dhëmbëve 
në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e mbuluar me ngjitës (në rast të 
përdorimit të brëndshëm) dhe minimum 90% (në rast të përdorimit të jashtëm). Madhësia e 
dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 4-6 mm për pllaka të madhësisë 10-25 
cm). Pllakat të vendosen mbi shtresën e ngjitësit në sipërfaqe, dhe n.q.se sipërfaqja nuk është e 
rrafshët të vendoset ngjitësi edhe në pllakë, dhe në këtë mënyrë të bëhet nivelimi. Pllakat poroze 
me thithshmëri të lartë para vendosjes duhen njomur. Ngjitësi i tepërt të hiqet me sfungjer të 
njomë, ndërsa pjesët e forcuara në mënyrë mekanike. Teprica e ngjitësit në fuga mënjanohet në 
mënyrë mekanike. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Temperatura përdorimi: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 30 minuta (në varësi të sipërfaqes dhe ndikimeve atmosferike). 
Mundësitë e mbushjes së fugave: Pas afërsisht 24 orësh, në qoftë se thahet në kushte optimale 
(23°C me një lagështi relative prej 50-60%). 
Konsumi i përafërt: 3-5 kg/m², në varësi nga lloji dhe trashësia e nënshtresës. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.  
Paketimi: 25 kg

Për qeramikë, mermer, 
granit, mozaik xham, 

gurë natyror dhe artifi cial 

Klasa C2TE sipas 
standardit EN12004 

Për sistemet me ngrohje 
nën dysheme

Për sistemet me ngrohje 
nën dysheme

Klasa C2TE sipas 
standardit EN12004 

Koha e hapur e 
zgjatur

Për pllaka me 
përmasa të mëdha

Për pllaka me 
përmasa të mëdha

SiproFix BK 160 Super Flex 
Ngjitës fl eksibël për pllaka qeramike dhe graniti për 
përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
Përdorimi: Për ngjitjen e pllakave qeramike,  mermerit, granitit, dhe gurit natyror e artifi cial në 
sipërfaqe muresh, dyshemesh dhe fasadash, vetëm mbi baza të forta, ( beton, suva në bazë 
çementoje dhe gëlqere), për përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm. I përshtatshëm për ngjitjen 
e qeramikës sipas sistemit e re në të vjetër, si dhe në sipërfaqe ku ka ngrohje të dyshemesë. 
Ngjitshmëri e shkëlqyer, fortësi e madhe, fl eksibilitet dhe qëndrueshmëri ndaj lagështisë. I 
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me absorbim të ulët (E ≤3%) dhe pllakave të mëdha (deri në 
80 cm), kur instalohen në sipërfaqe me pllaka tashmë ekzistuese.  I përshtatshëm për përdorim në 
banja, kuzhina, ballkone, tarraca si dhe në sipërfaqe ku ka ngrohje të dyshemesë.  
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, e pastër, e 
qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje.  Para ngjitjes së pllakave, këshillohet 
lyerja e nënshtresës BK-Ultra Prime me qëllim për të përmirësuar aderimin e ngjitësit. Për rezultate 
optimale kur pllakat ngjiten në sipërfaqe me absorbim të ulët ose në pllaka të tjera, përdorni në 
kombinim me astarin BK-Bond.  Përgatitja realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 26-28% ujë 
duke e përzier në mënyrë intensive deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë 
rreth 10 minuta, dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme. 
Ngjitësi vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të përshtatshme të dhëmbëve 
në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e mbuluar me ngjitës (në rast të 
përdorimit të brëndshëm) dhe minimum 90% (në rast të përdorimit të jashtëm). Madhësia e 
dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 4-6 mm për pllaka të madhësisë 10-25 
cm). Pllakat të vendosen mbi shtresën e ngjitësit në sipërfaqe, dhe n.q.se sipërfaqja nuk është e 
rrafshët të vendoset ngjitësi edhe në pllakë, dhe në këtë mënyrë të bëhet nivelimi. Pllakat poroze 
me thithshmëri të lartë para vendosjes duhen njomur. Ngjitësi i tepërt të hiqet me sfungjer të 
njomë, ndërsa pjesët e forcuara në mënyrë mekanike. Teprica e ngjitësit në fuga mënjanohet në 
mënyrë mekanike. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Temperatura përdorimi: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 30 minuta (në varësi të sipërfaqes dhe ndikimeve atmosferike). 
Mundësitë e mbushjes së fugave: Pas afërsisht 24 orësh, në qoftë se thahet në kushte optimale 
(23°C me një lagështi relative prej 50-60%). 
Konsumi i përafërt: 3-5 kg/m², në varësi nga lloji dhe trashësia e nënshtresës. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 5; 25 kg
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Për qeramikë, mermer, 
granit, mozaik xham, gurë 

natyror dhe artifi cial 

SiproFix BK 160 White
Ngjitës fl eksibël bardhë për pllaka qeramike dhe 
graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
Përdorimi: Për ngjitjen e pllakave qeramike, mozaikëve, mermerit, granitit, dhe gurit natyror e 
artifi cial në sipërfaqe muresh, dyshemesh dhe fasadash, vetëm mbi baza të forta, (beton, suva në 
bazë çementoje dhe gëlqere  ), për përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm. I përshtatshëm për 
ngjitjen e qeramikës sipas sistemit e re në të vjetër, si dhe në sipërfaqe ku ka ngrohje të dyshemesë. 
Ngjitshmëri e shkëlqyer, fortësi e madhe, fl eksibilitet dhe qëndrueshmëri ndaj lagështisë. I 
përshtatshëm për ngjitjen e pllakave me absorbim të ulët (E ≤3%) dhe pllakave të mëdha (deri në 
80 cm), kur instalohen në sipërfaqe me pllaka tashmë ekzistuese.  I përshtatshëm për përdorim në 
banja, kuzhina, pishina si dhe në sipërfaqe ku ka ngrohje të dyshemesë.  
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, e pastër, e 
qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje.  Para ngjitjes së pllakave, këshillohet 
lyerja e nënshtresës BK-Ultra Prime me qëllim për të përmirësuar aderimin e ngjitësit. Për rezultate 
optimale kur pllakat ngjiten në sipërfaqe me absorbim të ulët ose në pllaka të tjera, përdorni në 
kombinim me astarin BK-Bond.  Përgatitja realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 26-28% ujë 
duke e përzier në mënyrë intensive deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë 
rreth 10 minuta, dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme. 
Ngjitësi vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të përshtatshme të 
dhëmbëve në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e mbuluar me ngjitës (në 
rast të përdorimit të brëndshëm) dhe minimum 90% (në rast të përdorimit të jashtëm). Madhësia 
e dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 4-6 mm për pllaka të madhësisë 10-25 
cm). Pllakat të vendosen mbi shtresën e ngjitësit në sipërfaqe, dhe n.q.se sipërfaqja nuk është e 
rrafshët të vendoset ngjitësi edhe në pllakë, dhe në këtë mënyrë të bëhet nivelimi. Pllakat poroze 
me thithshmëri të lartë para vendosjes duhen njomur. Ngjitësi i tepërt të hiqet me sfungjer të 
njomë, ndërsa pjesët e forcuara në mënyrë mekanike. Teprica e ngjitësit në fuga mënjanohet në 
mënyrë mekanike. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Kushtet atmosferike optimale: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 30 minuta (në varësi të sipërfaqes dhe ndikimeve atmosferike). 
Mundësitë e mbushjes së fugave: Pas afërsisht 24 orësh, në qoftë se thahet në kushte optimale 
(23°C me një lagështi relative prej 50-60%). 
Konsumi i përafërt: 3-5 kg/m², në varësi nga lloji dhe trashësia e nënshtresës. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 25 kg

SiproFix BK 155 Rapid White
Ngjitës i bardhë me karakteristika të tharjes së shpejtë për pllaka 
qeramike dhe graniti për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
Përdorimi: Ngjitës në bazë çimentoje të bardhë me karakteristikën e mpiksjes së shpejtë për të 
gjitha llojet e pllakave prej qeramike, mermerit, granitit, pllakave të qelqta për mozaik dhe gurit 
natyror ose artifi cial për sipërfaqet e mureve, dyshemeve dhe fasadave, vetëm mbi nënshtresa të 
ngurta (beton, llaçe në bazë çimentoje dhe gëlqereje ), për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. 
Aderim i shkëlqyer me ngurtësi e lartë dhe qëndrueshmëri ndaj lagështisë. I përshtatshëm për 
aplikim në sipërfaqe me pllaka ekzistuese, si dhe në nënshtresa me ngrohje nën dysheme. Mund të 
përdoret për aplikimin e pllakave në pishina dhe objekte të tjera të mbushura me ujë, në sistem me 
shtresën hidroizoluese BK-HidroStop 2. Nuk ndryshon ngjyrën natyrale e mbulesës prej qeramike. 
Përgatitja dhe përdorimi: Nënshtresat, mbi të cilat aplikohet ngjitësi duhet të jenë të pastra, të forta, 
me aftësi mbajtëse dhe pa ngrica, zbehje apo mbetjet e vajit dhe bojës.  Para ngjitjes së pllakave 
rekomandohet lyerja me BK-Bond bazament të holluar sipas udhëzimit, me qëllim të përmirësimit 
të aderimit të ngjitësit. Përgatitet duke shtuar pluhurin në afërsisht 26-28% ujë dhe duke përzier fort 
deri në homogjenizimin e plotë. Masa lihet që të qëndrojë përafërsisht 5 minuta dhe pastaj përzihet 
përsëri për të siguruar që ngjitësi do të ketë një dendësi të përshtatshme. Ngjitësi aplikohet me anë 
të një shpatulle të dhëmbëzuar me dhëmbë të madhësisë së duhur, në mënyrë që ngjitësi të mbulojë 
së paku 65% të sipërfaqes së pllakës (në rast të përdorimit të brendshëm) dhe së paku 90% (në rast 
të përdorimit të jashtëm). Madhësia e dhëmbëve varet nga madhësia e pllakave (optimalisht 4-6 
mm për pllaka me një madhësi prej 10-25 cm). Pllakat shtypen në shtresën e ngjitësit të aplikuar 
mbi nënshtresë, dhe në qoftë se sipërfaqja është jo e rregullt ose pllakat janë më të mëdha, ngjitësi 
do të aplikohet edhe në pllaka. Pllakat duhen vendosur, ndërsa ngjitësi është i freskët (para formimit 
të kores). Në qoftë se ngjitet mermer ose lloje të tjera guri që mund të ndryshojnë ngjyrën, mbulesa 
nuk do të zhytet në ujë dhe rekomandohet kryerja e një aplikimi provë të ngjitësit. Për udhëzime të 
hollësishme, shihni Fletën e të Dhënave Teknike të Produktit.  
Temperatura  përdorimi: Temperatura e nënshtresës dhe ajrit midis +5°C dhe +25°C. 
Koha e përdorimit: Afërsisht 40 minuta pas përzierjes, në varësi nga temperatura. Me mpiksje 
të shpejtë, i gatshëm për mbushjen e fugave me masë të bardhë pas 8-10 orësh. Në rast se fugat 
mbushen me ngjyra të tjera, koha e tharjes është 24 orë në kushte normale (Temperatura = 23-
25°C, lagështia relative e ajrit 50-60%). 
Shpenzimi: rreth 3-5 kg/m², në varësi të sipërfaqes dhe trashësisë se vendosjes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 25 kg

Klasa C2T sipas 
standardit EN12004 

Për sistemet me ngrohje 
nën dysheme 

Për qeramikë, mermer, 
granit, mozaik xham, 

gurë natyror dhe artifi cial 

Për pllaka me 
përmasa të mëdha

CLASS
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C2TE

Klasa C2TE sipas 
standardit EN12004 

Për sistemet me ngrohje 
nën dysheme 

Për pllaka me 
përmasa të mëdha
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CLASS

EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për 
përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Përdorimi: Për ngjitjen e qeramikës në sipërfaqe muresh, dyshemesh dhe fasadash, vetëm 
mbi baza të forta, ( beton, suva në bazë çementoje dhe gëlqere ), për përdorim të jashtëm 
dhe të brëndshëm, me ngjitshmëri të shkëlqyer, fortësi të madhe dhe qëndrueshmëri ndaj 
lagështisë. Përdoret për ngjitjen e pllakave qeramike absorbuese dhe me absorbim të ulët. I 
përshtatshëm për përdorim në banja, kuzhina, ballkone dhe tarraca. 
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, e pastër, 
e qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje.  Para ngjitjes së pllakave, 
këshillohet lyerja e nënshtresës BK-Ultra Prime me qëllim për të përmirësuar aderimin e 
ngjitësit. Përgatitja realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 26-28% ujë duke e përzier në 
mënyrë intensive deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë rreth 10 minuta, 
dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme. Ngjitësi 
vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të përshtatshme të dhëmbëve 
në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e mbuluar me ngjitës (në rast të 
përdorimit të brëndshëm) dhe minimum 90% (në rast të përdorimit të jashtëm). Madhësia e 
dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 4-6 mm për pllaka të madhësisë 10-
25 cm). Pllakat poroze me thithshmëri të lartë para vendosjes duhen njomur. Ngjitësi i tepërt 
të hiqet me sfungjer të njomë, ndërsa pjesët e forcuara në mënyrë mekanike. Për udhëzime 
më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Temperatura përdorimi : temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 20 minuta (në varësi të sipërfaqes). Mundësia e mbylljes së 
fugave: pas 24 orësh kushte normale (Temperatura = 23°C, lageshtia relative e ajrit 50-60%). 
Shpenzimi mesatar: rreth 3-5 kg/m², në varësi të sipërfaqes dhe trashësisë se vendosjes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 25 kg

Klasa C2T sipas 
standardit 
EN12004 

Rrëshqitje e zvogëluar

Rrëshqitje e zvogëluar

Për qeramikë, mermer, 
granit, mozaik xham, gurë 

natyror dhe artifi cial 

Fleksible

SiproFix BK 110
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës 
për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Përdorimi: Për ngjitjen e qeramikës në sipërfaqe muresh, dyshemesh dhe fasadash, 
vetëm mbi baza të forta, (suva në bazë çementoje, gëlqere dhe betoni), për përdorim 
të jashtëm dhe të brëndshëm, me ngjitshmëri të shkëlqyer, fortësi të madhe dhe 
qëndrueshmëri ndaj lagështisë. Përdoret për ngjitjen e pllakave qeramike me thithshmëri 
të lartë. 
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, 
e pastër, e qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje. Përgatitja 
realizohet duke bashkuar pluhurin me rreth 25-27% ujë duke e përzier në mënyrë 
intensive deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë rreth 10 minuta, 
dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të përshtatshme. 
Ngjitësi vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të përshtatshme 
të dhëmbëve në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e mbuluar me 
ngjitës (në rast të përdorimit të brëndshëm) dhe minimum 90% (në rast të përdorimit të 
jashtëm). Madhësia e dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 4-6 mm 
për pllaka të madhësisë 10-25 cm). Pllakat poroze me thithshmëri të lartë para vendosjes 
duhen njomur. Ngjitësi i tepërt të hiqet me sfungjer të njomë, ndërsa pjesët e forcuara 
në mënyrë mekanike. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Temperatura përdorimi: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 20 minuta (në varësi të sipërfaqes). Mundësia e mbylljes 
së fugave: pas 24 orësh. 
Shpenzimi mesatar: rreth 3-5 kg/m², në varësi të sipërfaqes dhe trashësisë se vendosjes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta. 
Paketimi: 5; 25 kg

Klasa C1T sipas 
standardit EN12004 

Për përdorim të 
jashtëm dhe të 

brendshëm
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SiproFix BK 90
Allçi për ngjitjen e pllakave të qeramikës për  brendshëm
Përdorimi: Për ngjitjen e pllakave qeramike në sipërfaqe muri dhe dyshemeje, vetëm mbi 
baza të forta ( beton, suva në bazë çementoje dhe gëlqere) , për përdorim të brëndshëm, 
me ngjitshmëri të shkëlqyer dhe fortësi të madhe. 
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset ngjitësi duhet të jetë e fortë, 
e pastër, e qëndrueshme, jo e ngrirë, pa leskërim, pa mbetje vaji ose boje. Para ngjitjes 
së pllakave rekomandohet lyerja me BK-Bond bazament të holluar sipas udhëzimit, 
me qëllim të përmirësimit të aderimit të ngjitësit. Përgatitja realizohet duke bashkuar 
pluhurin me rreth 26-28% ujë deri në homogjenizim të plotë. Masa duhet lënë të qëndrojë 
rreth 10 minuta, dhe pastaj të përzihet përsëri që të krijohet një ngjitës me trashësi të 
përshtatshme. Ngjitësi vendoset me ndihmën e një mistie me dhëmbë me madhësi të 
përshtatshme të dhëmbëve në mënyrë që minimum 65% e sipërfaqes së pllakës të jetë e 
mbuluar me ngjitës. Madhësia e dhëmbëve mvaret nga dimensionet e pllakave (optimale 
4-6 mm për pllaka të madhësisë 10-25 cm). Pllakat të vendosen mbi shtresën e ngjitësit 
në sipërfaqe, dhe n.q.se sipërfaqja nuk është e rrafshët të vendoset ngjitësi edhe në 
pllakë, dhe në këtë mënyrë të bëhet nivelimi. Pllakat poroze me thithshmëri të lartë para 
vendosjes duhen njomur. Ngjitësi i tepërt të hiqet me sfungjer të njomë, ndërsa pjesët 
e forcuara në mënyrë mekanike. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të 
produktit. 
Temperatura përdorimi: temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit +5°C deri +25°C. 
Koha e punës së hapur: rreth 20 min (në varësi të sipërfaqes). Mundësia e mbylljes së 
fugave: pas 24 orësh. 
Shpenzimi mesatar: rreth 3 kg/m², në varësi të sipërfaqes dhe trashësisë se vendosjes. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 25 kg

CLASS

EN 12004

C1

Klasa C1 sipas 
standardit EN 12004 

Për përdorim të 
brendshëm 

Ekonomik
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BK-Fugomal
Masë jodepërtuese nga uji për mbyllje fugash
Pëdorimi: Masë e cilësisë së lartë, jodepërtuese nga uji për mbylljen e fugave të pllakave 
qeramike dhe qelqi, si dhe të pllakave prej guri artifi cial dhe natyror, në sipërfaqe horizontale 
dhe vertikale. Ka për qëllim mbylljen e fugave të gjerësisë deri 10 mm, për përdorim të 
brëndshëm dhe të jashtëm. E qëndrueshme ndaj krijimit të mykut. E disponueshme në 24 
nuansa. 
Pëgatitja dhe vendosja: Para përdorimit të fugë-masës fugat duhen pastruar nga mbetjet 
e ngjitësit dhe pluhuri. Në rast kur pllakat janë me thithshmëri të lartë dhe gjatë punës në 
temperatura të larta fugat duhen lagur 1 orë para mbylljes. Përgatitja realizohet duke shtuar 
gradualisht masën në rreth 28% ujë, me përzierje të vazhdueshme deri në homogjenizim të 
plotë. Masa e përgatitur të përdoret gjatë një ore. Vendosja kryhet me mistri gume ose me 
mistri me kënd 45°, në mënyrë që fuga të mbushet mirë me masën për mbyllje. Pas 20-30 
min., kur masa të forcohet në sipërfaqe, pllakat duhen fshirë me sfungjer të lagësht në drejtim 
diagonal me vendosjen e pllakave, dhe pastaj të pastrohen me leckë të thatë. Mbi pllakat e 
dyshemesë mund të kalohet të paktën pas 8 orësh pas mbylljes së fugave, gjatë tharjes në 
kushte normale. Për informacione më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Temperatura e përdorimit: Nga +5°C deri +25°C. Lagështia e madhe dhe temperaturat e 
ulëta mund të zgjasin kohën e forcimit të masës për fuga. Vërejtje: Në rastin e mbylljes së 
fugave të pllakave poroze rekomandohet mbyllja provë. N.q.se ngjitësi nuk është i tharë 
mjaftueshëm egziston mundësia e ndryshimit vende vende të ngjyrës së masës për fuga. 
Masa për fuga nuk është e përshtatshme për gurë natyror që mund të ndryshojnë ngjyrën. 
Shpenzimi: Rreth 0,3-0,8 kg/m², në varësi të gjerësisë së fugave dhe madhësisë së pllakave. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 24 muaj në paketimin origjinal në ambient të thatë në paleta.
Paketimi: 2 kg

Përshpejtim i 
shkëlqyeshëm i ujit

E përshtatshme për 
sistemet me ngrohje nën 

dysheme

 24 nuanca  E qëndrueshme 
ndaj formimit të 

mykut

Për nyjet 1-10 
mm të gjera
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Banja Komerc Bekament DOO
Arandjelovac, 34304 Banja, Serbia
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com

Fuqia është në duart tona


