
КАТАЛОГ

CLASSIC
ПРОДУКТИ ЗА РЪЧНО 
И МАШИННО ИЗМАЗВАНЕ



СИЛАТА Е 
В НАШИТЕ 
РЪЦЕ



CLASSIC
ПРОДУКТИ ЗА РЪЧНО И 
МАШИННО ИЗМАЗВАНЕ

ГР
У

Н
Д

О
В

Е
Р

Ъ
Ч

Н
И

 И
 М

А
Ш

И
Н

Н
И

 М
А

З
И

Л
К

И



CLASSIC ПРОДУКТИ ЗА РЪЧНО И 
МАШИННО ИЗМАЗВАНЕ

BK-Nivelator
Грунд за неравномерно абсорбиращи повърхности
Приложение: Дълбокопроникващ грунд, предназначен за изравняване и 
неутрализиране на неравномерно абсорбиращи повърхности като газобетон, 
тухли, порест камък и др. Използва се  при силно абсорбиращи повърхности като 
основа, преди нанасяне на машинни мазилки на циментна и гипсова основа, за да се 
предотврати неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. 
Подготовка и начин на употреба: Повърхността, върху която ще се нанася 
грундът, трябва да бъде здрава, суха и обезпрашена. Грундът се разрежда с вода в 
съотношение от 1:6 до 1:10 (грунд:вода), в зависимост от абсорбиращите свойства 
на повърхността. В случай на по-силно абсорбиращи повърхности, съотношението 
на разреждане трябва да е по-малко. Нанася се с валяк, четка или пистолет. При 
силно абсорбиращи повърхности може да бъде нанесен втори слой без изчакване 
за изсъхване.
Температура на нанасяне: +5°C до +30°C. Не работете под пряко слънце, дъжд и 
силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца в оригиналната опаковка. Съхранявайте 
опаковката при температура между + 5°C и + 25°C, в опаковка защитена от пряка 
слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: 0,030-0,060 кг/м² в зависимост от абсорбиращите свойства на 
повърхността.
Опаковка: 10 кг; 20 кг

BK-Beton Kontakt
Структурен грунд за гладки повърхности

Приложение: Структурен грунд, предназначен за изравняване и за увеличаване 
на адхезията на нискоабсорбиращи, гладки повърхности с висока плътност, 
преди нанасяне на вароциментова и варогипсова мазилка. BK-Beton Kontakt се 
препоръчва специално за гладки бетони, както и за фабрично завършени бетонни 
повърхности. Нанася се и като основа, когато се използва система за лепене на 
плочка върху плочка.
Подготовка и начин на употреба:  Основата, върху която ще се нанася BK-Beton 
Kontakt трябва да бъде твърда, суха и обезпрашена. BK-Beton Contact трябва да 
бъде добре хомогенизиран преди употреба и ако е необходимо, разреден с малко 
количество вода (максимум 1%). Неразреденият грунд се нанася върху стена с 
валяк с дълъг косъм или с четка на един слой. Възможно е и механично нанасяне с 
подходящо оборудване. Необходимото време за съхнене до нанасянето на мазилка 
е минимум 4 ч. За по-подробни инструкции вижте Техническия лист на продукта.
Температура на нанасяне: между +5°C и +30°C. Не работете при наличието на пряка 
слънчева светлина, дъжд или силен вятър.
Срок на годност и съхранение: 18 месеца. Съхранява се при температури между 
+5°C и + 25°C, в оригинална опаковка защитена от слънчева светлина и замръзване. 
Разходна норма: Около 0,5 кг/м².
Опаковка: 6 кг; 20 кг
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CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Варо-циментова екстериорна мазилка

Приложение: Подсилена варо-циментова смес за машинно и ръчно полагане върху 
външните и вътрешните стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. 
Продуктът е подходящ за мокри помещения и за повърхности, където ще бъдат 
поставени плочки. Продуктът се характеризира с висока механична здравина и 
добра адхезия към повърхността.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася продуктът, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без слабо свързани части и мазнини. 
Запълването на пукнатини, фуги, контакти трябва да бъде завършено преди 
нанасянето на мазилката. В случай на нанасяне върху бетон или други гладки 
повърхности, основата трябва да се обработи с BK-Beton Contact, за да се 
подобри адхезията на мазилката. В случай на силно абсорбиращи, порести 
повърхности (газобетонни блокове) е необходимо да се нанесе BK-Nivelator, за да 
се предотврати неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. В случай 
на значителни неравномерности по повърхността BK-Mal 120 трябва да бъде 
нанесен предварително. Приготвянето на мазилката се извършва чрез интензивно 
смесване на продукта с около 22-24% вода. Мазилката най-често се прилага в 
две фази - прясно приготвени, върху предварително подготвена суха основа с 
дебелина мин. 10 мм и макс. 25 мм. След това мазилката се разстила, изглажда се и 
се уплътнява. При по-големи дебелини на мазилката е необходимо непрекъснато да 
се нанася продуктът съгласно принципа „мокро върху мокро”, докато се постигне 
необходимата дебелина (максимум 40 мм).
Температура на нанасяне: между +5°C и +25°C. Мазилката трябва да съхне 
равномерно. Не се препоръчва директно загряване на мазилката. За подробни 
инструкции вижте Техническата характеристика на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение върху палети. 
Разходна норма: Приблизително 12-13 кг/м²/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг.

BK-Mal 320
Варо-гипсова мазилка за вътрешни зидове
Приложение: Варо-гипсова мазилка за машинно и ръчно полагане върху вътрешни 
стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. Продуктът не е подходящ 
за мокри помещения, както и за повърхности, върху които ще бъдат поставени 
плочки. 
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката, 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, мазнини и пр. 
Затварянето на отворите, фугите и контактите трябва да бъде завършено преди 
нанасяне на мазилката. Ако се измазват  бетонни или други гладки повърхности, 
основата трябва да се грундира с BK-Beton Contact, за да се подобри адхезията 
на мазилката. В случай на силно абцорбиращи, порьозни основи (газобетонни 
блокове), върху основата трябва да се нанесе BK-Nivelator, за да се предотврати 
неравномерното изсъхване и напукване на мазилката. Приготвянето на мазилката 
се извършва чрез интензивно смесване на продукта с около 30% вода. Мазилката 
се нанася машинно във вид на гъсеница с дебелина минимум 10 мм и максимум 25 
мм. След това мазилката се изтегля и заравнява с H-мастар, отсича се, уплътнява се 
и се изглажда. За по-дебели слоеве нанасянето на мазилката трябва да се извърши 
„мокро върху мокро“ до необходимата дебелина (максимум 40 мм). Мазилката 
трябва да съхне равномерно. Не се препоръчва директно загряване на мазилката. 
За подробни инструкции вижте Техническата характеристика на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо помещение 
на палети.
Разходна норма: Приблизително 11-12 кг/м²/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг
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BK-Mal 220
Варо-циментова мазилка  за вътрешни зидове
Приложение: Варо-циментова мазилка за машинно и ръчно нанасяне върху 
вътрешни стени от тухли, блокове, газобетонни блокове и бетон. Продуктът е 
подходящ както за санитарни възли, така и за повърхности, върху които ще бъде 
поставена керамика.
Подготовка и начин на употреба: Основата, върху която ще се нанася мазилката 
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части и мастни петна. 
Запълването на дупките, фугите, електрическите отвори трябва да бъде 
завършено преди да започне измазването. Ако се мажат бетонни или други 
гладки повърхности, върху основата трябва да се нанесе BK-Beton Kontakt, за 
да се подобри адхезията на мазилката. В случай на  порьозни основи с висока 
попивателност (напр. газобетонни блокове), върху основата трябва да се нанесе 
BK-Nivelator, за да се предотврати неравномерното сушене и напукване на хоросана. 
Ако има значителни неравности на основата, предварително трябва да се нанесе 
BK-Mal 120. Приготвянето на мазилката се извършва чрез интензивно смесване на 
праха с около 22-24% вода. Мазилката се нанася машинно с дебелина минимум 
10 мм и максимум 25 мм. След това, хоросанът се разпределя с H-летва (мастар), 
подрязва се, уплътнява се и се изглажда. За по-големи дебелини на мазилката е 
необходимо хоросанът да се нанася последователно съгласно принципа мокро 
върху мокро до необходимата дебелина (максимум 40 мм). Мазилката трябва да се 
втвърдява равномерно. Не се препоръчва директно загряване на хоросана. Вижте 
подробните инструкции в техническия лист на продукта.
Срок на годност и съхранение: 12 месеца в оригиналната опаковка в сухо 
помещение на палети.
Разходна норма: Приблизително 12-13 кг/м²/cм дебелина.
Опаковка: 30 кг

CLASS

EN 12004

CS I
W1

За вътрешна
употреба

подходящ за влажни 
помещения

Клас CS1 W1
съгласно EN 12004

CLASSIC ПРОДУКТИ ЗА РЪЧНО И 
МАШИННО ИЗМАЗВАНЕ

ГР
У

Н
Д

О
В

Е
Р

Ъ
Ч

Н
И

 И
 М

А
Ш

И
Н

Н
И

 М
А

З
И

Л
К

И





Banja Komerc Bekament DOO
Аранджеловац, 34304 Баня, Сърбия
Тел: +381 34 6777 500; факс +381 34 6777 506
www.bekament.com


