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Fuqia është në duart tona



DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-Deco Acryl
Bazë për materiale dekorative

Përdorimi: Bazë akrile që përdoret për nivelimin e sipërfaqes, neutralizimin dhe përmirësimin 
e ngjitshmërisë së materialeve dekoruese. Me kokërrizat e saj të imta krijon një sipërfaqe 
me relief të butë në të cilën aplikohen me lehtësi materialet e përmendura. Nuk përdoret si 
shtresë për BK-Stucco. BK-Deco Acryl sipërfaqja mund të lyhet me mjetet për nuanca BK-
Color, nëse është e nevojshme. 
Përgatitja dhe vendosja:  Sipërfaqja në të cilën vëndoset baza duhet të jetë e fortë, e pastër 
dhe e thatë, pa mbetje yndyre dhe vaji. Bazat përkatëse në të cilat vendoset BK-Deco Acryl 
janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-GletEx Universal dhe BK-GletEx Acryl. Baza BK-
Deco Acryl para përdorimit të përzihet dhe hollohet me rreth 10% ujë. Shtresa më shpesh 
vendoset me rul me fije të gjata ose me furçë në një shtresë (duhet të vendoset me lëvizje 
kryqëzore të duarve, me çka krijohet struktura shtesë). Koha e tharjes është min. 6 orë. Për 
udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike të produktit.
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Shpenzimi: Rreth 0,13-0,15 l/m², në varësi të thithshmërisë së sipërfaqes. 
Paketimi: 1 l
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DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-Sunset
Ngjyrë dekoruese me efekt sedefi  
për muret e brendshme
Përdorimi: Ngjyrë akrile speciale, që lahet me ujë e dedikuar për dekorimin e  sipërfaqeve të 
brendshme. Shtresat e përshtatshme  janë të gjitha sipërfaqet të rrafshuara me BK-GletEx 
Universal-in ose me BK-GletEx Acryl. 
Nuancat: Argjend, Ar dhe S10. BK-Sunset Argjend dhe Ar përdoret si bazë për tonifi kimin 
sipas kartës së duhur të tonifi kimit.  
Përgatitja dhe vendosja: Shtresa në të cilën vendoset duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e 
thatë, pa pjesë dobët të lidhura, pa njolla të yndyrshme etj. Para aplikimit të bojës dekorative 
sipërfaqet e patinuara duhen lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). Boja 
BK-Sunset është e përgatitur për aplikim. Aplikohet me furçë bojatimi me një ose dy shtresa, 
në varësi të efektit të dëshiruar, që në shumicën e rasteve paraqet edhe hapin përfundimtar 
sepse me përdorimin e furçës mbi mur krijohen pamje interesante. Sipas dëshirës përpunimi 
përfundimtar i sipërfaqes mund të realizohet edhe me ndihmën e një mjeti plastik. Aplikimi i 
bojës bëhet pa ndërprerje në sipërfaqet e vazhdueshme. BK-Sunset mund të aplikohet edhe 
në sipërfaqet e lyera me BK-Gold ose BK-Crystal. Temperatura optimale e punës: Nga +8°C 
deri +30°C. Shtresa është plotësisht e tharë pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara 
shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,10-0,13 l/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.  
Paketimi: 1 l; 3 l

BK-Iskra
Ngjyrë dekorative me efekt 
kristali për muret e brendshme
Përdorimi: Bojë akrile që ka për qëllim dekorimin e sipërfaqeve të brëndshme. Struktura 
fi nale e shëndritshme është rrjedhojë e kristaleve të shndritshëm të cilët i japin një efekt të 
plotë bojës. Baza të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-GletEx Acryl 
ose BK-GletEx Universal. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj pastrimit të lagësht. 
Nuancat: E bardhë + nuansa sipas tabelës së ngjyrave të BK-Iskra. 
Përgatitja dhe vendosja:  Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e patinuara duhen lyer 
me  BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). Me qëllim që të arrihet një efekt më i theksuar 
i bojës është e dëshirueshme që baza BK-Deco Acryl të tonizohet me lëndë për nuancën e 
shtresës përfundimtare. Përgatitja e bojës realizohet duke hedhur një paketim BK-Kristal në 
1 l bojë. Masa të përzihet ngadalë dhe boja e paholluar të aplikohet me furçë bojatimi me dy 
shtresa. Aplikimi i shtresës së parë të bojës bëhet pa ndërprerje në sipërfaqet e vazhdueshme, 
nga njëra anë e murit në tjetrën, dhe është e nevojshme të bëhet një diagonale e lehtë që të 
shmangen përbërësit e dukshëm të materialit dhe tharja e materialit. Shtresa e dytë aplikohet 
pas tharjes së shtresës së parë (rreth 6 orë) me të njëjtën procedurë duke fi lluar nga ana e 
kundërt e sipërfaqes së murit. Temperatura optimale e punës: nga 8°C deri 35°C. Shtresa 
është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike 
të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,15-0,20 l/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Paketimi: 1 l
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DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-Perla
Masë pastoze dekorative me shkëlqim 
margaritari për përdorim të brendshëm
Përdorimi: Masë akrile i lajshëm me ujë që ka për qëllim dekorimin e sipërfaqeve të 
brëndshme. Falë aditivëve specialë masa karakterizohet me një strukturë të imtë të ngjashme 
me sedefin. Baza të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet  e niveluara me  BK-GletEx Acryl 
ose BK-GletEx Universal. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj pastrimit të lagësht. 
Nuancat: E argjentë, e artë, sedef + nuansat sipas tabelës së ngjyrave BK-Perla. 
Përgatitja dhe vendosja: Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e patinuara duhen 
lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). Bk Perla është material i përgatitur 
për përdorim. Masa të përzihet lehtë. Shtresa e parë aplikohet me spatul të fortë plastike 
e cila e ka njërën anë të rrumbullakët. Shtresa e dytë dhe e tretë aplikohet pas tharjes së 
plotë të shtresës së parë dhe rezultatet e dëshiruar të teksturës arrihen me ndihmën e një 
spatule plastike të rrumbullakët, dhe me teknika të ndryshme të aplikimit. Koha e tharjes 
midis shtresave është 6-8 orë. Temperatura optimale e punës: nga 8°C deri 35°C. Shtresa 
është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fletën teknike 
të produktit. 
Shpenzimi: rreth 0,20-0,30 l/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Paketimi: 1 l
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DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-Velatura
Shtresë transparente për teknika 
dekorative
Përdorimi: Shtresë akrilike transparente e lajshme me ujë, me aditivë prej silikoni, për 
prodhimin e efekteve speciale me teknika dekorative të ndryshme. Rekomandohet për 
përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj 
pastrimit të lagësht. 
Nuancat: Nuancohet sipas katalogut të nuancave BK-Velatura. 
Përgatitja dhe vendosja:  BK-Velatura është një material i përgatitur për aplikim. Masa 
të përzihet ngadalë. Në rast që aplikohet në një sipërfaqe shumë absorbuese (p.sh. BK-
Travertino), sipërfaqja duhet impregnuar paraprakisht me BK-Penetrat, me qëllim për të 
zvogëluar dhe barazuar absorbueshmërinë. Materiali aplikohet gradualisht me një furçë me 
qime të gjata, rul ose sfungjer në sipërfaqe më të vogla prej 1-2 m2. Pamja fi nale arrihet duke e 
pastruar me sfungjer përderisa materiali është ende në gjendjen e fortë. Sipas dëshirës mund 
të aplikohet edhe shtresa e dytë, pasi që të thahet shtresa e parë. Temperatura optimale e 
punës: nga 5°C deri 30°C. Shtresa është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të 
detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,05-0,10 l/ m² , në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Paketimi: 1 l

BK-Natura
Masë pastoze dekorative me pamje të materialeve 
natyrore për muret e brendshme
Përdorimi: Lyerja e dedikuar  për qëllim dekorimin e sipërfaqeve të brëndshme. Struktura 
fi nale arrihet me teknika të ndryshme aplikimi dhe përdorimin e mjeteve të ndryshme 
(imitimi i drurit, lëkurës së krokodilit, mermerit etj.). Shtresa e tharë dekorohet me bojën 
gjysmëtransparente BK-Velatura. Baza të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara 
me BK-GletEx Acryl ose BK-GletEx Universal. Shtresa është e qëndrueshme ndaj pastrimit 
të lagësht. 
Nuancat: E bardhë + nuanca sipas tabelës së ngjyrave të BK-Natura. 
Përgatitja dhe vendosja: Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e patinuara duhen 
lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). BK-Natura është një material i 
përgatitur për aplikim. Masa të përzihet ngadalë dhe të aplikohet me spatul plastike trapeze 
me një shtresë. Pas aplikimit materiali i freskët përpunohet me spatul plastike të rrumbullakët, 
“krëhër” për materiale dekorative, rrul me forma dhe mjete të ngjashme në varësi të strukturës 
së dëshiruar. Pas 24 orëve të tharjes, i nënshtrohemi aplikimit të BK Velaturës. Deri sa boja të 
ndodhet në gjëndje të lagësht të hiqet pjesa e tepërt e BK-Velatura me sfungjer ose spatul 
plastike. Temperatura optimale e punës: nga 8°C deri 35°C. Shtresa është e tharë plotësisht 
pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: rreth 0,30-0,50 l/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Paketimi: 5 l
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DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-NovaEra Exclusive
Ngjyrë dekorative me efekt të 
shndritshëm për muret e brendshme
Përdorimi: Bojë akrile depërtuese nga avulli për dekorim të sipërfaqeve të brëndshme. Të 
përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-GletEx Universal ose BK-GletEx 
Acryl. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj pastrimit të lagësht. 
Ngjyra: E artë, e argjentë ose bronz.  
Përgatitja dhe vendosja: Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e niveluara me glet 
masë duhen lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes min. 6 orë). Pas aplikimit të bazës 
duhet aplikuar BK-Gold ose BK-Crystal me një nuansë të dëshiruar, dhe pas tharjes së bojës 
mund të aplikohet BK-NovaEra Exclusive. Boja aplikohet me furçë bojatimi zakonisht me 
një shtresë. Pamja përfundimtare arrihet duke e niveluar sipërfaqen me një mjet plastik. 
Temperatura optimale e punës: nga +8°C deri +35°C. Tharja deri në aplikimin e shtresës tjetër 
është 4-6 orë. Shtresa është e tharë plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara 
shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,20-0,30 l/m², për çdo shtresë. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.
Paketimi: 1 l

Përdorimi: Bojë akrile depërtuese nga avulli për dekorim të sipërfaqeve të brëndshme. Të 
përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-Glet Ex Universal ose BK-GletEx 
Acryl. Sipërfaqet e lyera janë të qëndrueshme ndaj pastrimit të lagësht. 
Nuancat: E bardhë+nuanca sipas tabelës së ngjyrave BK-NovaEra. 
Përgatitja dhe vendosja: Para aplikimit të bojës dekorative sipërfaqet e niveluara me glet 
masë duhen lyer me bazën BK-Deco Acryl (koha e tharjes 4-6 orë). Aplikohet me furçë 
bojatimi zakonisht me dy shtresa. Pamja përfundimtare arrihet duke e niveluar sipërfaqen me 
një mjet plastik. Temperatura optimale e punës: nga +8°C deri +35°C. Shtresa është e tharë 
plotësisht pas 24 orësh. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Përzierja duhet të bëhet kryesisht me dorë. 
Shpenzimi: Rreth 0,20-0,30 l/m², për çdo shtresë. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.
Paketimi: 2,5 l

BK-NovaEra
Ngjyrë dekorative me efekt antik 
për muret e brendshme
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DÉCOR PRODUKTET PËR DEKORIMIN E MUREVE 
TË BRENDSHME E TË JASHTME

BK-Stucco
Kit dekorativ për muret e brendshme
Përdorimi: Masë dekorative e cilësisë së lartë që ka për qëllim zbukurimin e sipërfaqeve të 
brëndshme. Të përshtatshme janë të gjitha sipërfaqet e niveluara me BK-GletEx Universal ose 
BK-GletEx Acryl. 
Ngjyra: E bardhë+nuansat e listës së ngjyrave të BK-Stucco. Nuansat mund të përzihen me 
njëra-tjetrën me një raport arbitrar. 
Përgatitja dhe vendosja: Para aplikimit të teknikës dekorative sipërfaqet e patinuara duhen 
lyer me BK-Podloga (koha e tharjes min. 6 orë). Në qoftë se është e nevojshme BK-Stucco 
mund të hollohet me ujë max. deri 3 %. Aplikohet me mistri metalike të pandryshkshme të 
paktën me tre shtresa. Struktura arrihet me përpunim me anë të një mistrie metalike deri sa 
materiali ndodhet në gjëndje paste, me teknika të ndryshme në varësi të efektit të dëshiruar. 
Pamja përfundimtare arrihet duke lustruar materialin e thatë me mistri metalike. Në rast se 
nevojitet një shkëlqim i lartë duhet bërë një lustrim i mëtejshëm me dyll mbrojtës. BK-Stucco 
është i qëndrueshëm ndaj pastrimit të lagësht n.q.s. është i lyer me dyll. Temperatura optimale 
e punës: nga +8°C deri +35°C. Tharja deri në aplikimin e shtresës tjetër është 4-6 orë në varësi 
të trashësisë së shtresës. Për udhëzime më të detajuara shikoni fl etën teknike të produktit. 
Shpenzimi: Rreth 0,30-0,50 kg/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 12 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja.  
Paketimi: 3,5 kg

Përdorimi: BK-Travertino Exterior&Interior është suva fi snike, mineral i dedikuar për mbrojtje 
dekorative të sipërfaqeve të brendshme e të jashtme. Dallohet me pranimin e shkëlqyer në 
sipërfaqet minerale, refuzim dhe rezistencë të jashtëzakonshme të ndikimeve të motit dhe të 
rrezeve UV. E lëshon mirë avullin dhe rezistencën e zhvillimit të mikroorganizmave. BK-Travertino 
Exterior&Interior prodhohet kryesisht në ngjyrë të bardhë, ndërsa mund të ngjyroset edhe me 
lyerje transparente BK-Velatura, pas më së paku 24 të tharjes në kushtet normale. 
Përgatitja dhe vendosja: Sipërfaqja në të cilën vendoset suvaja duhet të jetë e rrafshët, e 
thatë, e pastër, pa pjesë dobët të lidhura, pa pluhur, pa kripëra që treten në ujë, yndyrërave 
dhe papastërtive tjera të cilat mund të pengojnë thithjen e mirë në shtresë. Shtresat tjera 
janë suvatë çiment-gëlqere, shtresa armature të sistemeve termoizolues, pllaka gjipsi dhe 
me çimento-fi bra. Para se të vendoset suvaja dekorative, shtresa duhet të lyhet me shtresën 
BK-Ultra Prime me rastin e sipërfaqeve të lëmuara për grundim përdoret BK-Grund Universal. 
Përgatitja e masës bëhet duke e shtuar pluhurin në rreth 25% ujë deri sa të fi tohet një masë 
homogjene pa kokrra (për 8 kg pluhur nevojiten ~2l ujë; për 20 kg pluhur nevojiten ~5l ujë). 
Përbërja duhet të lihet të qëndrojë 10-15 minuta, para se të aplikohet edhe një herë duhet të 
përzihet dhe sipas nevojës t’i shtohet ujë për rregullimin e konzistencës. Masa e përgatitur 
duhet të harxhohet në një afat prej 2 orëve.  BK-Travertino Exterior&Interior aplikohet me 
mistri që nuk ndryshket. Shtresa e parë duhet të vendoset barabartë në trashësi afërsisht 
1 deri 2 mm. Shtresa e dytë vendoset pas terjes së plotë të shtresës së parë (rreth 6h gjatë 
tharjes në kushte normale). Trashësia e shtresës varet nga struktura e dëshiruar. Krijimi i 
teksturës së gurit natyror kryhet me vegël të posaçme me qëllim që të bëhen thellimet jo të 
drejta që janë karakteristike për gurin travertin. Efekti shtesë i suvasë arrihet me rrafshimin 
e ngadalshëm me mistrinë metalike kur materiali fi llon që të „tërheqë“.  Kur materiali është i 
tharë në sipërfaqe (rreth 2 orë kur thahen në kushte normale)  sipërfaqes, mundet që me një 
vegël të posaçme sipas nevojës të formohet pamja e fugave me qëllim që të imitohet blloku 
i gurëve. Për udhëzimet e detajuara, shikoni listën teknike të produktit.
Temperatura e përdorimit: Temperatura e ajrit dhe e shtresës me rastin e vendosjes duhet të 
jetë prej+5°C deri +30°C. Nuk duhet të punohet drejtpërdrejtë në diell, mjegull, erë dhe shi. 
Shpenzimi: rreth 2,5-2,7 kg/m², në varësi të teknikës së aplikimit. 
Kohëzgjatja dhe ruajtja: 18 muaj në paketimin origjinal. Të ruhet në temperaturën nga +5°C 
deri +25°C, e mbrojtur nga drita e diellit dhe ngrirja. 
Paketimi: 20 kg

Përdorimi: 
dekorative të sipërfaqeve të brendshme e të jashtme. Dallohet me pranimin e shkëlqyer në 
sipërfaqet minerale, refuzim dhe rezistencë të jashtëzakonshme të ndikimeve të motit dhe të 
rrezeve UV. E lëshon mirë avullin dhe rezistencën e zhvillimit të mikroorganizmave. BK-Travertino 
Exterior&Interior prodhohet kryesisht në ngjyrë të bardhë, ndërsa mund të ngjyroset edhe me 
lyerje transparente BK-Velatura, pas më së paku 24 të tharjes në kushtet normale. 
Përgatitja dhe vendosja: 
thatë, e pastër, pa pjesë dobët të lidhura, pa pluhur, pa kripëra që treten në ujë, yndyrërave 
dhe papastërtive tjera të cilat mund të pengojnë thithjen e mirë në shtresë. Shtresat tjera 
janë suvatë çiment-gëlqere, shtresa armature të sistemeve termoizolues, pllaka gjipsi dhe 
me çimento-fi bra. Para se të vendoset suvaja dekorative, shtresa duhet të lyhet me shtresën 
BK-Ultra Prime me rastin e sipërfaqeve të lëmuara për grundim përdoret BK-Grund Universal. 
Përgatitja e masës bëhet duke e shtuar pluhurin në rreth 25% ujë deri sa të fi tohet një masë 
homogjene pa kokrra (për 8 kg pluhur nevojiten ~2l ujë; për 20 kg pluhur nevojiten ~5l ujë). 
Përbërja duhet të lihet të qëndrojë 10-15 minuta, para se të aplikohet edhe një herë duhet të 
përzihet dhe sipas nevojës t’i shtohet ujë për rregullimin e konzistencës. Masa e përgatitur 
duhet të harxhohet në një afat prej 2 orëve.  BK-Travertino Exterior&Interior aplikohet me 
mistri që nuk ndryshket. Shtresa e parë duhet të vendoset barabartë në trashësi afërsisht 
1 deri 2 mm. Shtresa e dytë vendoset pas terjes së plotë të shtresës së parë (rreth 6h gjatë 
tharjes në kushte normale). Trashësia e shtresës varet nga struktura e dëshiruar. Krijimi i 
teksturës së gurit natyror kryhet me vegël të posaçme me qëllim që të bëhen thellimet jo të 
drejta që janë karakteristike për gurin travertin. Efekti shtesë i suvasë arrihet me rrafshimin 
e ngadalshëm me mistrinë metalike kur materiali fi llon që të „tërheqë“.  Kur materiali është i 
tharë në sipërfaqe (rreth 2 orë kur thahen në kushte normale)  sipërfaqes, mundet që me një 
vegël të posaçme sipas nevojës të formohet pamja e fugave me qëllim që të imitohet blloku 
i gurëve. Për udhëzimet e detajuara, shikoni listën teknike të produktit.
Temperatura e përdorimit: 

BK-Travertino Exterior&Interior
Suva minerale dekorative me efekt rustik për mure 
të brendshme dhe të jashtme
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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


