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Bk-Deco Acryl
Бял грунд за мазилки

Приложение: Акрилен грунд за изравняване, неутрализиране и подобряване на 
адхезията на вътрешни декоративни мазилки. Благодарение на фините си частици, 
това е леко релефна повърхност, която лесно може да се нанесе върху материалите. 
Не се използва като грунд за BK-Stucco .BK-Deco Acryl може да се оцветява с BK-Color, 
ако е необходимо. 
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася, трябва 
да бъде твърда, чиста и суха, без остатъци от мазнини и масла. Подходящите основи, 
върху които се полага BK-Deco Acryl, са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx 
Universal или BK-GletEx Acryl. Смесете BK-Deco Acryl и го разредете с около 10% вода 
преди употреба. Нанася се най-често с валяк с дълъг косъм или с четка на един слой 
(нанася се чрез кръстосани движения, като по този начин се оформя допълнителна 
структура). Времето за съхнене е минимум 6 часа. За по-подробни инструкции вижте 
Упътването с данни за продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Разходна норма:Около 0,13-0,15 л/м², в зависимост от абсорбцията на повърхността.
Опаковка: 1 л
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BK-Sunset
Декоративна боя със сапфирен 
ефект за вътрешни стени
Приложение: Специална, водоустойчива, акрилна боя за вътрешна декорация. 
Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Universal - 
Универсална бяла шпакловка или BK-GletEx Acryl - Суперфина готова шпакловка за 
гладки повърхности. 
Нюанси: сребро, злато и S10. BK-Sunset Silver и BK-Sunset Gold се използва като 
тонираща основа съгласно съответната тонална диаграма.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася , трябва да бъде 
твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и други подобни. Преди 
нанасянето на декоративната боя повърхностите трябва да се обработят с BK-Deco Acryl 
- Бял грунд за мазилки (време за изсъхване мин. 6 часа). BK-Sunset е готов за нанасяне. 
Нанася се с четка за боя на един или два слоя, в зависимост от желания ефект, който 
обикновено е последната стъпка, който се създава с четка . Ако желаете, окончателната 
повърхностна обработка може да се извърши и с помощта на пластмасова шпатула. 
Нанасянето на боята се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности. 
BK-Sunset може да се нанася и върху повърхности, покрити с BK-Pol Gold или BK-Pol 
Crystal. Оптимална работна температура: От +8°C до +30°C. Пълното изсъхване е след 
24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически характеристики.
Разходна норма: приблизително 0,10-0,13 л/м² в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от + 5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 л; 3 л

BK-Iskra
Декоративна мазилка с кристален 
ефект за вътрешни стени
Приложение: Aкрилна мазилка за вътрешно нанасяне. Брилянтната финална структура 
се получава от лъскавите кристали, които придават пълен цветен ефект. Подходящи 
основи за нанасяне са всички повърхности, шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-
GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на  BK-Iskra.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката, основата трябва да 
се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). За да се получи по-изразителен 
цвят, оцветете BK-Deco Acryl в цвета на финишния слой. Подготовката на продукта 
се извършва чрез добавяне на един пакет BK-Crystal комп.(А) в 1 л мазилка комп.(Б). 
Смесете внимателно и бавно и нанесете с четка на два слоя. Нанасянето на първия 
слой се извършва без прекъсване върху непрекъснати повърхности от единия край 
до другия край на стената, където е необходимо да се направи мек диагонал, за да 
се избегне видимият състав на материала. Вторият слой се нанася, след изсъхването 
на първия (около 6 часа) по същата процедура, започвайки от противоположната 
страна на повърхността на стената. Оптимална работна температура: Oт 8°C до 35°C. 
Пълно изсъхване след 24 часа. За по-подробни инструкции вижте листа с технически 
характеристики.
Разходна норма: приблизително 0,15-0,20 л/м² в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л
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BK-Perla
Декоративна пастообразна мазилка с 
перлен блясък за вътрешна употреба
Приложение: Akrilni водоустойчиво покритие за декорация на вътрешни стени. 
Благодарение на специалните добавки, се характеризира с фина структура, подобна 
на перла. Подходящи основи за нанасяне са всички повърхности, изравнени с BK-
GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са устойчиви на 
мокро почистване.
Нюанси: сребърен, златен, седефен + нюанси според каталога на  BK-Perla.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката повърхността 
трябва да се грундирана с BK-Deco Acryl  (време за изъхване 6 часа). BK-Perla е готов 
за употреба продукт. Масата се разбърква внимателно. Първият слой се нанася с 
твърда платинена шпатула, закръглена от едната страна. Вторият и третият слой се 
нанасят, след  като първият слой изсъхне, а желаните текстурни ефекти се постигат с 
помощта на пластмасов заоблен предмет с различни техники на използване. Вторият 
слой се нанася, след изсъхване на първия (около 6 часа) по същата процедура, 
започвайки от противоположната страна на повърхността на стената. Оптимална 
работна температура: от 8°C до 35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м² в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ
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BK-Velatura
Прозрачнa мазилка за декорации

Приложение:  Прозрачна водоустойчива, акрилна мазилка със силиконови добавки, 
предназначени да създават специални ефекти в различни декоративни техники. 
Препоръчва се за външна и вътрешна употреба. Обработените повърхности са 
устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: нюанси според цветовия каталог на BK-Velatura. 
Подготовка и начин на употреба:  BK-Velatura е готовa за употреба. Разбъркайте добре 
преди нанасяне. В случай на нанасяне върху силно абсорбиращи повърхности (напр. 
BK-Travertino) е необходимо предварително да грундирате повърхността с BK-Penetrat, 
за да се намали абсорбцията. Продуктът се нанася с четка с дълъг косъм, валяк или 
гъба равномерно върху по-малки повърхности от 1-2 м². Крайният вид се постига 
чрез бърсане с гъба, докато материалът е още мокър. При желание може да се нанесе 
втори слой, след като първият изсъхне. Оптимална работна температура: от 5°C до 
30°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта. 
Разходна норма: приблизително 0,05-0,10 л/м² , в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 1 л

BK-Natura
Декоративна мазилка с естествени 
материали  за вътрешни стени
Приложение: Покритието предназначена за декорация на вътрешни стени. Финалната 
структура се получава чрез различни техники на нанасяне и използване на различни 
инструменти (имитация на дърво, крокодилска кожа, мрамор и др.). Сухото покритие е 
декорирано с полупрозрачен цвят BK-Velatura. Подходящи основи са всички повърхности, 
шпакловани с BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal. Обработените повърхности са 
устойчиви на мокро почистване.
Нюанси:  бял + нюанси според цветовия каалог на  BK-Natura.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да се 
грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа).
BK-Natura е готов за употреба материал. Масата се разбърква внимателно и се нанася с 
пластмасова шпатула на един слой. След нанасяне свежият материал се обработва със 
заоблена пластмасова шпатула, „гребен“ за декоративни материали, валяци с текстура 
и подобни инструменти, в зависимост от желаната структура. След 24 часа изсушаване 
започва се с прилагането на BK-Velatura. Докато боята е още влажна, отстранете 
излишния BK-Velatura с помощта на гъба или пластмасова шпатула. Оптимална 
работна температура: от +8°C до +35°C. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,30-0,50 л/м² в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване.
Опаковка: 5 л
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BK-NovaEra Exclusive
Декоративна боя с блестящ ефект за 
вътрешните стени
Приложение: Подходящи основи са всички повърхности, изравнени със суперфината 
готова шпакловка за идеално гладки повърхности BK-GletEx Acryl или BK-GletEx 
Universal. Обработените повърхности са устойчиви на мокро почистване.
Нюанси: Златен, сребърен или бронзов.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва да 
се грундира с BK-Deco Acryl (време за изсъхване 6 часа). След нанасянето на грунда 
е необходимо да се нанесе BK-Gold или BK-Crystal в желания цвят, а след изсъхването 
им може да се нанесе BK-Nova Era Exclusive.  Нанася се с четка най-често на един слой.  
Оптимална работна температура: от +8°C дo +35°C. Време за изсъхване между слоевете 
4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м² за един слой.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте при 
температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Опаковка: 1 л

Приложение: Акрилна паропропусклива мазилка за декорация на вътрешни стени.  
Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с BK-GletEx Acryl или BK-
GletEx Universal.
Нюанси: бял + нюанси според цветовия каалог на  BK-Nova Era.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на мазилката основата трябва 
да се грундира с BK-Deco Acryl субстрат (време за изсъхване 6 часа). Нанася се с 
четка за боя, обикновено на два слоя. Финалният вид се постига чрез обработване 
с пластмасова шпатула. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Време 
за изсъхване между слоевете 4-6 ч. Пълно изсъхване: след 24 часа. Смесването се 
извършва само ръчно. За по-подробна информация вижте техническите инструкции 
за работа с продукта.
Разходна норма: приблизително 0,20-0,30 л/м² за един слой.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 2,5 л

BK-NovaEra
Декоративна мазилка с античен 
ефект за вътрешни стени 

DÉCOR ПРОДУКТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ СТЕНИ

ГР
У

Н
Д

Д
Е

К
О

РА
ТИ

В
Н

И
 М

А
ТЕ

Р
И

А
Л

И



BK-Stucco
Декоративна мазилка за 
вътрешни стени
Приложение: Висококачествена декоративна мазилка, предназначена за декориране 
на вътрешни повърхности. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с 
BK-GletEx Universal или BK-GletEx Acryl.
Нюанси: Бял + нюанси според цветовия каталог на BK-Stucco. Нюансите могат да се 
смесват  произволно.
Подготовка и начин на употреба: Преди нанасянето на декоративната мазилка, 
основата трябва да се грундира с BK-Deco Acryl (време за съхнене 6 часа). Ако е 
необходимо, BK-Stucco може да се разрежда с вода макс. до 3%. Нанася се с  метална 
мистрия от неръждаема стомана минимум на три слоя. Структурата се получава чрез 
обработване с метална четка, докато материалът е пастообразен, като се използват 
различни техники в зависимост от желания ефект. Крайният вид се получава чрез 
полиране на сухия материал с метална четка. При необходимост от висок блясък е 
необходимо допълнително полиране със защитен восък. BK-Stucco е устойчив на 
влага, ако се натрие. Оптимална работна температура: от +8°C до +35°C. Сушенето 
между слоевете е 4-6 ч в зависимост от дебелината на слоя. За по-подробна 
информация вижте техническите инструкции за работа с продукта.
Разходна норма:  приблизително 0,30-0,50 кг/м²  в зависимост от техниката на 
нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
при температура от +5°C до +25°C, в опаковка защитена от слънчева светлина и 
замръзване.
Опаковка: 3,5 кг

Приложение: BK-Travertino Exterior&Interior е благородна минерална мазилка, 
предназначена за декоративна защита на вътрешни и външни повърхности, която се 
характеризира с отлична адхезия към минерални повърхности, отлична водоустойчивост 
и устойчивост на атмосферни влияния и UV радиация. Има висока пропускливост 
на парите и отлична устойчивост към развитие на микроорганизми. BK-Travertino 
Exterior&Interior се произвежда само в бял цвят и след това се оцветяват с прозрачно 
покритие BK-Velatura, след най-малко 24 часа съхнене при нормални условия.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася, трябва да 
бъде суха, чиста, без слабо свързани части, прах, водоразтворими соли, мазнини и 
други примеси, които могат да попречат на добрата адхезия към основата. Подходящи 
основи са варо-циментова мазилка, армировъчен слой от топлоизолационни системи, 
гипскартон и циментова плоскост. Преди нанасяне на декоративни разтвори основата 
се грундира с  BK-Ultra Prime, а при гладки повърхности се използва BK-Grund Universal. 
Разрежда се чрез добавяне на 25% вода и се разбърква добре, докато се хомогенизира 
напълно,  (за 8 кг продукт е  необходимо да се добавят 2 л вода; За 20 кг продукт трябва 
да се добавят 5 л вода). Оставя се сместа да престои за 10-15 минути и се добавя вода, за 
да се коригира консистенцията, ако е необходимо. Приготвената смес да се изразходи 
в рамките на 2 часа. BK-Travertino Exterior&Interior се нанася на два слоя с шпакла. 
Нанесете първия слой равномерно на дебелина от около 1 до 2 мм. Вторият слой се 
нанася след пълното изсъхване на първия (около 6 часа съхнене при нормални условия). 
Подготвянето на текстурата на естествения камък се прави с подходящ инструмент, за 
да се издълбае неправилен издълбан характерен травертин. Допълнителният ефект на 
мазилката се постига с помощта на подходящ инструмент, когато материалът започне 
да изсъхва. Когато материалът е повърхностен (около 2ч при изсушаване при нормални 
условия), е възможно да се направи формата на фугите с подходящ инструмент, за 
да се имитират каменните блокове. За по-подробна информация вижте техническите 
инструкции за работа с продукта.
Температура на нанасяне: Температурата на въздуха и основата по време на нанасяне 
трябва да бъде в диапазона от +5 ºC до +30 ºC. Не работете при пряка слънчева светлина, 
мъгла, вятър и дъжд.
Разходна норма: Около 2,5-2,7 кг/м² в зависимост от техниката на нанасяне.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в затворена оригинална опаковка. Съхранява 
се при температури между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитено от слънчева светлина 
и замръзване. 
Опаковка: 20 кг

BK-Travertino Exterior&Interior
Декоративна минерална мазилка с рустичен 
ефект за вътрешни и външни стени 
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Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com


