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O SPOLEČNOSTI

Bekament je jednou z technologicky nejvyspělejších společností na výrobu 
materiálů pro dokončovací práce ve stavebnictví, která úspěšně působí na 
trzích Srbska a regionu již téměř 3 desetiletí.

“

Základy podnikání byly položeny v roce 1992. založením rodinné firmy „Banja Komerc“, která se zabývala 
zpracováním mletých materiálů. Teprve o tři roky později, v roce 1995. byl otevřen první lom, který se stal zdrojem 
surovin pro výrobu hotových výrobků, která byla zahájena v roce 1999. 
Cesta k úspěchu začala malými krůčky se 4 zaměstnanci a 2 výrobky. Otevření lomu bylo prvním velkým 
úspěchem společnosti , od které to všechno začalo. Následovaly roky nepřetržitých investic a práce, rozšiřování 
výroby a sortimentu, investice do inovací, a tím i dobývání nových trhů.

Od roku 2002 společnost působí pod názvem “Banja Komerc Bekament”. Dnes celý výrobní proces, který 
společnost vlastní, začíná od těžby slavného kamene z vlastního dolu ve Venčacu, přes jeho zpracování mletím 
na granule a mikronizovaná plniva, až po výrobu tekutých a práškových materiálů pro dokončovací práce ve 
stavebnictví. Společnost provozuje 5 lomů a 7 závodů o rozloze 25 ha a může se pochlubit širokým sortimentem 
více než 250 produktů.

Tým zkušených profesionálů a špičkových odborníků se zodpovědně stará o veškeré pracovní procesy společnosti.

V moderní laboratoři a oddělení kontroly kvality technologové aktivně pracují na zlepšování technologických 
procesů a sledování požadavků trhu, díky čemuž společnost získala řadu světově uznávaných certifikátů (ETA, ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001).

Celé produktové portfolio je uváděno na trh pod značkou BEKAMENT  a tvoří ho materiály pro dokončovací práce 
ve stavebnictví, včetně výrobků na vnější a vnitřní stěny, izolace, hydroizolace a keramika, dekorativní materiály, 
výrobky na dřevo a kov, dále pak výrobky pro těsnění a lepení, ruční a mechanické omítání, jakož i výrobky pro 
speciální účely.

Díky dobře organizované síti více než 1200 partnerů a distributorů je koncovým uživatelům k dispozici široká škála 
produktů na více než 10 trzích Evropské unie a regionu.

Neustálými inovacemi, nasazením v práci a dlouhodobým plánováním se společnost posouvá k pozici lídra v 
regionu jihovýchodní Evropy. Věří v sílu, kterou v sobě nosí, Bekament dnes vytváří lepší zítřky.

Síla je v našich rukou



HYDRO CERAMIC VÝROBKY PRO HYDROIZOLACE 
A POKLÁDKA KERAMIKY

Kuchyně, koupelna, sklep, terasa nebo střecha patří k nejcitlivějším částem bytového nebo 

komerčního prostoru. Bezpečnou a dlouhodobou ochranu proti vodě a vlhkosti zajišťuje produktová 

řada HYDRO, která pokrývá i ty nejnáročnější potřeby v oblasti hydroizolací. Systém pro pokládku 

keramiky, přírodního kamene nebo skleněné mozaiky z programu CERAMIC umožňuje realizaci i těch 

nejodvážnějších nápadů. Výrobky ze systému HYDRO / CERAMIC se vyznačují spolehlivostí, životností 

a hospodárností (dobrý poměr cena/kvalita a nižší spotřeba). Lepidla na keramiku a hydroizolační 

nátěry splňují technické normy evropských norem a nesou označení CE.

SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD, BEZPEČNÉ SPOJENÍ



HYDRO CERAMIC
SYSTÉMY PRO POKLÁDKU KERAMIKY

Síla je v našich rukou



HYDRO CERAMIC
Bathroom

Systémové řešení pro koupelnu HYDRO CERAMIC Koupelna obsahuje aplikaci samonivelační hmoty 
(v případě potřeby), kvalitního hydroizolačního nátěru, hydroizolační pásky, keramického lepidla, 
vodoodpudivé spárovací hmoty, která je odolná vůči vzniku plísní a má vysoká odolnost proti 
opotřebení (otěru) a silikonové směsi pro těsnění odolné vůči vzhledu plísní. Spárovací hmota je k 
dispozici ve 24 odstínech.

• Rychlá a jednoduchá aplikace;
• Spolehlivá a dlouhotrvající ochrana proti vodě;
• Odolné vůči plísním;
• Vhodné pro podlahové vytápění *.

1.   PRIMER

2.  SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE

3.   PRIMER

4.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

5.   VODOTĚSNÁ PÁSKA

6.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

7.   LEPIDLO NA KERAMIKU

8.   SPÁJOVACÍ HMOTA

9.  TĚSNICÍ HMOTA



HYDRO CERAMIC
Bathroom

KOMPONENTY SYSTÉMU

Vrstva.         Účel použití Produkt Balení Jednotka Spotřeba na m2

1. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

2. SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE
BK-LIV 30  - kategorie FLOOR
Samonivelační hmota na podlahy

25 kg 1,5 -1,7

3. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

4. VODEODOLNÝ NÁTĚR

BK-HIDROSTOP 1
Jednosložkový voděodolný nátěr 
nebo
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr
nebo
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Flexibilní jednosložkový hydroizolační nátěr 
na bázi akrylátu 

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. VODOTĚSNÁ PÁSKA BK-TAPE 10; 50 m -

6. VODEODOLNÝ NÁTĚR

BK-HIDROSTOP 1
Jednosložkový voděodolný nátěr 
nebo
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr
nebo
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Flexibilní jednosložkový hydroizolační nátěr 
na bázi akrylátu 

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

7. LEPIDLO NA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilní lepidlo na keramické dlaždice pro 
vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Bílé lepidlo na keramické obklady, rychlé 
lepení, pro vnitřní i venkovní použití, např
nebo
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilní lepidlo na keramické a žulové 
dlaždice pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilní bílé lepidlo na keramické a žulové 
obklady pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a 
žulové dlaždice pro vnitřní i venkovní použití

25 kg 3 – 5 

8. SPÁJOVACÍ HMOTA
BK-FUGOMAL
Vodoodpudivá grutinová směs

2 kg 0,3-0,8

9. TĚSNICÍ HMOTA

BK-SILICON SANITAR
Sanitární silikonová těsnící hmota
nebo
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutrální silikonová těsnící hmota

280 ml - 

       Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
    *  Pro velkoformátové obklady a systémy podlahového vytápění je povinné použití keramického lepidla Siprofix BK 160 SuperFlex nebo Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Celková spotřeba je uvedena pod bodem 4.
 *** Spotřeba je vyjádřena v kg/m2 /mm.



HYDRO CERAMIC
Kitchen

Systémové řešení kuchyně HYDRO CERAMIC Kitchen zahrnuje aplikaci samonivelační hmoty 
(v případě potřeby), vysoce kvalitní hydroizolační nátěr, hydroizolační pásku, keramické lepidlo, 
vodoodpudivou spárovací hmotu, která je odolná vůči plísním a má vysokou odolnost proti 
opotřebení (otěr) a silikonové směsi pro vysoce výkonné těsnění odolné na UV. Spárovací hmota je 
k dispozici ve 24 odstínech.

• Rychlá a jednoduchá aplikace;
• Spolehlivá a dlouhotrvající ochrana proti vodě;
• Odolné vůči plísním;
• Vhodné pro podlahové vytápění *

1.   PRIMER

2.   SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE

3.   PRIMER

4.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

5.   VODOTĚSNÁ PÁSKA

6.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

7.   LEPIDLO NA KERAMIKU

8.   SPÁJOVACÍ HMOTA

9.   TĚSNICÍ HMOTA



HYDRO CERAMIC
Kitchen

       Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
    *  Pro velkoformátové obklady a systémy podlahového vytápění je povinné použití keramického lepidla Siprofix BK 160 SuperFlex nebo Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Celková spotřeba je uvedena pod bodem 4.
 *** Spotřeba je vyjádřena v kg/m2 /mm.

KOMPONENTY SYSTÉMU

Vrstva.         Účel použití Produkt Balení Jednotka Spotřeba na m2

1. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

2. SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE
BK-LIV 30  - kategorie FLOOR
Samonivelační hmota na podlahy

25 kg 1,5 -1,7

3. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

4. VODEODOLNÝ NÁTĚR

BK-HIDROSTOP 1
Jednosložkový voděodolný nátěr 
nebo
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr
nebo
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Flexibilní jednosložkový hydroizolační nátěr 
na bázi akrylátu 

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

5. VODOTĚSNÁ PÁSKA BK-TAPE 10; 50 m -

6. VODEODOLNÝ NÁTĚR

BK-HIDROSTOP 1
Jednosložkový voděodolný nátěr 
nebo
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr
nebo
BK-HIDROSTOP PREMIUM
Flexibilní jednosložkový hydroizolační nátěr 
na bázi akrylátu 

25

20 + 5

5; 10

kg

1,2***

 1,5***

0,5 - 0,6***

7. LEPIDLO NA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilní lepidlo na keramické dlaždice pro 
vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Bílé lepidlo na keramické obklady, rychlé 
lepení, pro vnitřní i venkovní použití, např
nebo
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilní lepidlo na keramické a žulové 
dlaždice pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilní bílé lepidlo na keramické a žulové 
obklady pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a 
žulové dlaždice pro vnitřní i venkovní použití

25 kg 3 – 5 

8. SPÁJOVACÍ HMOTA
BK-FUGOMAL
Vodoodpudivá grutinová směs

2 kg 0,3-0,8

9. TĚSNICÍ HMOTA

BK-SILICON SANITAR
Sanitární silikonová těsnící hmota
nebo
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutrální silikonová těsnící hmota

280 ml - 



HYDRO CERAMIC
Balcony

Systémové řešení pro balkony HYDRO CERAMIC Kitchen zahrnuje aplikaci samonivelační 
hmoty (v případě potřeby), kvalitní hydroizolační nátěr, hydroizolační pásku, keramické lepidlo, 
vodoodpudivou spárovací hmotu odolnou proti plísním a s vysokou odolností proti oděru a 
silikonovou hmotu odolnou UV záření . Spárovací hmota je k dispozici ve 24 odstínech.

• Rychlá a snadná aplikace
• Spolehlivá a dlouhotrvající ochrana proti vodě 
• Odolná mrazu a vysokým venkovním teplotám 
• Odolná proti UV záření

1.   PRIMER

2.   SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE

3.   PRIMER

4.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

5.   VODOTĚSNÁ PÁSKA

6.   VODEODOLNÝ NÁTĚR

7.   LEPIDLO NA KERAMIKU

8.   SPÁJOVACÍ HMOTA

9.   TĚSNICÍ HMOTA



HYDRO CERAMIC
Balcony

KOMPONENTY SYSTÉMU

Vrstva.         Účel použití Produkt Balení Jednotka Spotřeba na m2

1. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

2. SAMONIVELAČNÍ KOMPOZICE
BK-LIV 30  - kategorie FLOOR
Samonivelační hmota na podlahy

25 kg 1,5 -1,7

3. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

4. VODEODOLNÝ NÁTĚR
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr

20 + 5 kg 1,5***

5. VODOTĚSNÁ PÁSKA BK-TAPE 10; 50 m -

6. VODEODOLNÝ NÁTĚR
BK-HIDROSTOP 2 
Dvousložkový voděodolný nátěr

20 + 5 kg 1,5***

7. LEPIDLO NA KERAMIKU

SIPROFIX BK 110 FLEX 
Flexibilní lepidlo na keramické dlaždice pro 
vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 155 Rapid White
Bílé lepidlo na keramické obklady, rychlé 
lepení, pro vnitřní i venkovní použití, např
nebo
SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilní lepidlo na keramické a žulové 
dlaždice pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 160 WHITE *
Flexibilní bílé lepidlo na keramické a žulové 
obklady pro vnitřní i venkovní použití
nebo
SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a 
žulové dlaždice pro vnitřní i venkovní použití

25 kg 3 – 5 

8. SPÁJOVACÍ HMOTA
BK-FUGOMAL
Vodoodpudivá grutinová směs

2 kg 0,3-0,8

9. TĚSNICÍ HMOTA

BK-SILICON SANITAR
Sanitární silikonová těsnící hmota
nebo
BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutrální silikonová těsnící hmota

280 ml - 

       Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
    *  Pro velkoformátové obklady a systémy podlahového vytápění je povinné použití keramického lepidla Siprofix BK 160 SuperFlex nebo Siprofix BK 170 Elastic.
  ** Celková spotřeba je uvedena pod bodem 4.
 *** Spotřeba je vyjádřena v kg/m2 /mm.



CERAMIC
Big Tiles

Systémové řešení CERAMIC Big Tiles pro pokládku velkorozměrových keramických obkladů 
zahrnuje použití samonivelační hmoty (v případě potřeby), vysoce flexibilního keramického lepidla s 
vynikající mechanickou pevností, vodoodpudivé spárovací hmoty, která je odolná vůči vzhledu plísní 
a má vysokou odolnost proti opotřebení (otěru) a silikonový vysoce výkonný tmel. Spárovací hmota 
je k dispozici ve 24 odstínech.

• Rychlá a jednoduchá aplikace;
• Vhodné pro podlahové vytápění;
• Flexibilní systém s dobrou mechanickou pevností a odolností proti opotřebení.

1.   PRIMER

2.   SAMONIVELAČNÍ 
         KOMPOZICE

3.   PRIMER

4.   LEPIDLO NA KERAMIKU 

5.   SPÁJOVACÍ HMOTA

6.   TĚSNICÍ HMOTA 



CERAMIC
Big Tiles

KOMPONENTY SYSTÉMU

Vrstva.         Účel použití Produkt Balení Jednotka Spotřeba na m2

1. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

2.
SAMONIVELAČNÍ 

KOMPOZICE

BK-LIV 30  - kategorie FLOOR
Samonivelační hmota na podlahy

25 kg 1,5 -1,7

3. PRIMER
BK-ULTRA PRIME - kategorie BEKATHERM
Univerzální substrát

10 l 0,12 – 0,2

4. LEPIDLO NA KERAMIKU

SIPROFIX BK 160 SUPER FLEX *
Flexibilní lepidlo na keramické a žulové 

dlaždice pro vnitřní i venkovní použití

nebo

SIPROFIX BK 170 ELASTIC *
Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a 
žulové dlaždice pro vnitřní i venkovní použití

25 kg 3 – 5 

5. SPÁJOVACÍ HMOTA
BK-FUGOMAL
Vodoodpudivá grutinová směs

2 kg 0,3-0,8

6. TĚSNICÍ HMOTA

BK-SILICON NEUTRAL PROFI  
Neutrální silikonová těsnící hmota

nebo

BK-SILICON UNIVERSAL
Univerzální silikonový tmel

280 ml - 

Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.



HYDRO VÝROBKY PRO 
HYDROIZOLACI

Síla je v našich rukou

SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD, BEZPEČNÉ SPOJENÍ
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Síla je v našich rukou



HYDRO VÝROBKY PRO 
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BK-HidroStop Premium
Flexibilní jednosložkový hydroizolační 
nátěr na akrylové bázi
Použití: JJednosložkový hydroizolační nátěr na bázi polymerní emulze pro horizontální i 
vertikální ochranu vnitřních povrchů před vlhkostí. Používá se pro hydroizolaci kuchyní, 
koupelen, sprchových koutů, sklepních prostor atd. před pokládkou keramiky. Je vhodný 
pro použití v systémech s podlahovým vytápěním. Používá se zejména pro hydroizolaci 
sádrokartonových povrchů.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-HidroStop Premium, musí být suchý, 
pevný, bezprašný, zbavený mastnoty, plísní a volně spojených částí. Povrchy musí být 
rovné, bez větších promáčklin nebo prasklin. Před aplikací hydroizolace se doporučuje 
natřít podklad BK-Ultra Prime, a to 4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které 
se odlupují, opotřebovávají a/nebo práší, je nutné před aplikací membrány odstranit 
všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad impregnovat BK-Penetratem. 
BKHidroStop Premium se nanáší neředěný štětcem ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 
do 1 mm. Na spoje a rohy se umístí pogumovaná hydroizolační páska BK-Tape, kterou 
je potřeba napustit do první vrstvy hydroizolace. Druhá vrstva se nanáší po 2 hodinách 
schnutí křížovým postupem. Po 12 hodinách od nanesení druhé vrstvy je povrch 
připraven k pokládce keramiky (pro lepení použijte flexibilní lepidla BK-160 SuperFlex, 
BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic nebo BK-160 White). Podrobné pokyny naleznete v 
technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 0,5 - 0,6 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 5; 10 kg

BK-HidroStop Extra
Elastický jednosložkový hydroizolační nátěr

Použití: Vodotěsný, flexibilní nátěr pro horizontální a vertikální ochranu povrchů před 
vlhkostí. Používá se k hydroizolaci potenciálně vlhkých místností: kuchyní, koupelen, 
sprchových koutů, bazénů, sklepních prostor, teras atd. Je určen pro vnitřní i venkovní 
použití, pro pozitivní a negativní tlak vody ≤1,5   bar. Pro svou vysokou elasticitu je vhodný 
k ochraně namáhaných ploch.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-HidroStop Extra, musí být pevný, 
odprášený, zbavený mastnoty, plísní a volně připojených částí. Před aplikací hydroizolace 
se doporučuje natřít podklad BK-Ultra Prime. U starých a nerovnoměrně savých podkladů, 
stejně jako u porézních vysoce savých podkladů, je nutné provést nátěr BK-Ultra Prime, 
min. 4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají 
a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad 
impregnovat BK-Penetratem. Betonové plochy je nutné důkladně omýt horkou vodou, 
aby se odstranily přítomné nečistoty a následně je natřít BK-Beton Kontakt. Příprava 
se provádí přidáním 20 kg prášku do cca 6 l vody až do úplné homogenizace. Hmotu 
necháme asi 5 minut odstát a znovu promícháme. Připravenou hmotu spotřebujte do 
2 hodin. Nátěr se nanáší štětcem ve dvou vrstvách křížovým způsobem, dokud není 
povrch zcela pokryt. Tloušťka jedné vrstvy je přibližně 1 mm a druhá vrstva se nanáší po 
vytvrzení předchozí. Hydroizolační nátěr by měl být chráněn před rychlým vysycháním. 
Po 12 hodinách od nanesení poslední vrstvy je povrch připraven k pokládce keramiky (pro 
lepení použijte flexibilní lepidla SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid 
White, BK-170 Elastic nebo BK- 160 White). Podrobné pokyny naleznete v technickém 
listu produktu.
Spotřeba: Asi 1,2 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 5; 20 kg

Pro povrchy, které jsou 
v přímém kontaktu 

s vodou

Připraven k použití 

Elastický

Vhodné pro 
podlahové 
vytápění 

Pro vodorovné i 
svislé plochy 

Výborná 
flexibilita 

Vynikající přemostění 
trhlin 

Pro kladný a záporný 
≤ 1,5 bar 

Pro kladný a 
záporný ≤ 1,5 bar 

Pro vodorovné i 
svislé plochy 
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s vodou

Výborná 
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Pro vodorovné i 
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Vynikající přemostění 
trhlin 

Pro kladný a 
záporný ≤ 1,5 bar 

BK-HidroStop 5/5
Pružný dvousložkový hydroizolační nátěr
Použití: Dvousložkový, hydroizolační, pružný polymercementový nátěr pro vertikální a 
horizontální ochranu povrchů před vlhkostí. Používá se k hydroizolaci potenciálně vlhkých 
místností: kuchyní, koupelen, sprchových koutů, bazénů, sklepních prostor, teras atd. Určeno 
pro vnější i vnitřní použití, pro přetlak a podtlak ≤ 1,5 bar.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-HidroStop 5/5, musí být pevný, odprášený, 
zbavený mastnoty, plísní a volně připojených částí. Před aplikací hydroizolace se doporučuje 
natřít podklad BK-Ultra Prime. U starých a nerovnoměrně savých podkladů, stejně jako u 
porézních vysoce savých podkladů, je nutné podklad natřít zředěným BK-Ultra Prime, min. 
4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají a/nebo 
práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad impregnovat 
BK-Penetratem. Betonové plochy je nutné důkladně omýt horkou vodou, aby se odstranily 
přítomné nečistoty a následně je natřít BK-Beton Kontakt. Příprava nátěru se provádí přidáním 
práškové složky A tekuté složce B za míchání až do úplné homogenizace. Hmotu necháme 
asi 5 minut odstát a znovu promícháme. Připravenou hmotu spotřebujte do 1 hodiny. Nátěr 
se nanáší štětcem ve dvou vrstvách (v případě potřeby ve třech) křížovým způsobem, dokud 
není povrch zcela pokryt. Tloušťka jedné vrstvy je přibližně 1 mm a druhá vrstva se nanáší 
po vytvrzení předchozí. Hydroizolační nátěr by měl být chráněn před rychlým vysycháním 
(slunce, vítr). Po 12 hodinách od nanesení poslední vrstvy je povrch připraven k pokládce 
keramiky (pro lepení použijte flexibilní lepidla SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 
Rapid White, BK-170 Elastic nebo BK- 160 White). Podrobné pokyny naleznete v technickém 
listu produktu.
Teplota aplikace: Od +5°C do +25°C.
Spotřeba: Asi 1,40 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.
Obal: 10 kg

BK-HidroStop 2
Pružný dvousložkový hydroizolační nátěr
Použití: Dvousložkový, hydroizolační, polymercementový nátěr pro horizontální i vertikální 
ochranu povrchů před vlhkostí. Používá se k hydroizolaci potenciálně vlhkých místností: 
kuchyní, koupelen, sprchových koutů, bazénů, sklepních prostor, teras atd. Je určen pro 
vnitřní i venkovní použití, pro pozitivní a negativní tlak vody ≤1,5   bar. Vhodné pro izolaci 
povrchů, které jsou v dlouhodobém přímém kontaktu s vodou.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-HidroStop 2, musí být pevný, 
odprášený, zbavený mastnoty, plísní a volně připojených částí. Před aplikací hydroizolace 
se doporučuje natřít podklad BK-Ultra Prime. U starých a nerovnoměrně savých podkladů, 
stejně jako u porézních vysoce savých podkladů, je nutné podklad natřít BK-Ultra Prime, 
min. 4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají 
a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad 
impregnovat BK-Penetratem. Betonové plochy je nutné důkladně omýt horkou vodou, aby 
se odstranily přítomné nečistoty a následně je natřít BK-Beton Kontakt. Příprava nátěru se 
provádí přidáním práškové složky A do tekuté složky B, bez přidání vody, za míchání až 
do úplné homogenizace. Hmotu necháme asi 5 minut odstát a znovu promícháme.Nátěr 
se nanáší štětcem ve dvou vrstvách, křížem krážem. V případě potřeby je možné nanést 
třetí vrstvu. Tloušťka jednotlivé vrstvy je cca 1-2 mm a další vrstva by měla být aplikována 
po vytvrzení předchozí. Připravenou hmotu spotřebujte do 1 hodiny. Hydroizolační nátěr 
by měl být chráněn před rychlým vysycháním. Po 12 hodinách od nanesení poslední vrstvy 
je povrch připraven k pokládce keramiky (pro lepení použijte flexibilní lepidla SiproFix 
BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, BK-155 Rapid White, BK-170 Elastic nebo BK- 160 White). 
Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 1,50 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal:  Složka A – 16,6 kg Složka B – 5 kg

Pro vnější i vnitřní použití 

Flexibilní

Pro povrchy, které 
jsou v přímém 

kontaktu s vodou

Pro kladný a 
záporný ≤ 1,5 bar 



BK-HidroStop 1
Jednosložkový hydroizolační nátěr
Použití: Jednosložkový hydroizolační nátěr pro horizontální i vertikální ochranu povrchů 
před vlhkostí. Používá se k hydroizolaci potenciálně vlhkých místností: kuchyní, koupelen, 
sprchových koutů, bazénů, sklepních prostor, teras atd. Je určen pro vnitřní i venkovní 
použití, pro pozitivní a negativní tlak vody ≤1,5   bar. Materiál není určen pro konečnou 
úpravu povrchů, ani pro systémy, které jsou v trvalém kontaktu s vodou.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-HidroStop 1, musí být pevný, 
odprášený, zbavený mastnoty, plísní a volně připojených částí. Před aplikací hydroizolace 
se doporučuje natřít podklad BK-Ultra Prime. U starých a nerovnoměrně savých podkladů, 
stejně jako u porézních vysoce savých podkladů, je nutné podklad natřít BK-Ultra Prime, 
min. 4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které se odlupují, opotřebovávají 
a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně podklad 
impregnovat BK-Penetratem. Betonové plochy je nutné důkladně omýt horkou vodou, 
aby se odstranily přítomné nečistoty a následně je natřít BK-Beton Kontakt. Příprava 
se provádí přidáním 20 kg prášku do cca 6 l vody až do úplné homogenizace. Hmotu 
necháme asi 5 minut odstát a znovu promícháme. Připravenou hmotu spotřebujte do 2 
hodin. Nátěr se nanáší štětcem ve dvou vrstvách křížovým způsobem, dokud není povrch 
zcela pokryt. Tloušťka jedné vrstvy je cca 1 mm a druhá vrstva se nanáší po povrchovém 
vytvrdnutí předchozí vrstvy Hydroizolační nátěr je třeba chránit před rychlým vysycháním. 
Po 12 hodinách od nanesení druhé vrstvy je povrch připraven k pokládce keramiky (pro 
lepení použijte fl exibilní lepidla SiproFix BK-110, SiproFix BK-110 Flex, BK-160 Super Flex, 
BK-155 Rapid White, BK- 170 Elastic nebo BK- 160 White). Podrobné pokyny naleznete v 
technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 1,20 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 20 kg

Pro vnější i vnitřní použití 

Pro povrchy, které jsou 
v přímém kontaktu s 

vodou

Pro vodorovné i 
svislé plochy 

Pro kladný a záporný 
≤ 1,5 bar 

BK-HidroStop Base 
Jednosložkový hydroizolační nátěr

Pro vnější i vnitřní použití Za vodoravne in 
navpične površine

Ekonomičen

Použití: Jednosložkový hydroizolační nátěr pro horizontální i vertikální ochranu povrchů 
před vlhkostí. Používá se k hydroizolaci potenciálně vlhkých místností: kuchyní, koupelen, 
sprchových koutů, bazénů, sklepních prostor, teras atd. Je určen pro vnitřní i venkovní 
použití a není určen pro konečnou úpravu povrchů, ani pro systémy, které jsou v trvalém 
kontaktu s vodou.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se BK-HidroStop Base aplikuje, musí být pevný, 
bezprašný, suchý a zbavený mastnoty, plísní a volně přiléhajících částí. Před aplikací 
hydroizolace se doporučuje natřít podklad BK-Ultra Prime. U starých a nerovnoměrně 
savých podkladů, stejně jako u porézních vysoce savých podkladů, je nutné provést nátěr 
BK-Ultra Prime, min. 4 hodiny před aplikací hydroizolace. U povrchů, které se odlupují, 
opotřebovávají a/nebo práší, je nutné odstranit všechny slabě přilnavé vrstvy a následně 
podklad impregnovat BK-Penetratem. Betonové plochy je nutné důkladně omýt horkou 
vodou, aby se odstranily přítomné nečistoty a po úplném zaschnutí je natřít BK-Beton 
Kontakt. Příprava nátěru se provádí přidáním 20 kg prášku do cca 5,5 l vody, mícháním 
až do úplné homogenizace. Hmotu necháme asi 5 minut odstát a znovu promícháme. 
Připravenou hmotu spotřebujte do 2 hodin. Nátěr se nanáší štětcem ve dvou vrstvách 
křížovým způsobem, dokud není povrch zcela pokryt. Tloušťka jedné vrstvy je přibližně 
1 mm a druhá vrstva se nanáší po vytvrzení předchozí. Hydroizolační nátěr by měl být 
chráněn před rychlým vysycháním. Po 12 hodinách od nanesení druhé vrstvy je povrch 
připraven k pokládce keramiky (k nalepení použijte lepidlo SiproFix BK-110). Podrobné 
pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 1,20 kg/m²/mm, v závislosti na kvalitě podkladu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 20 kg
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BK – Tape
Elastická hydroizolační páska
Použití: Trvale elastická hydroizolační páska na bázi polypropylenové tkaniny s alkalickou 
ochranou s gumovým obložením. Vysoce elastický, dokonale kryje trhliny, má vysoký difúzní 
odpor proti radonu. Odolává různým teplotám, solím, zředěným kyselinám a alkalickým 
vodám. Používá se v kombinaci s hydroizolačními nátěry Bekament, jako jsou např jako jsou: 
BK-HidroStop 1, BK-HidroStop 2, BK-HidroStop Extra a BK-HidoStop Extra 5/5.
Hydroizolační páska BK-Tape se používá k elastickému a trvalému utěsnění trhlin v 
kontaktních místech nebo rozích, trhlin na stěnách a plochách, drenážních potrubí v 
bazénech, cisternách a sprchových kabinách a ke spojování svislých a vodorovných ploch.
Způsob aplikace: Na první vrstvu čerstvého hydroizolačního nátěru položte hydroizolační 
pásku BK-Tape a pomocí špachtle ji pevně přitlačte do rohů. Pokud je pod páskou zbytkový 
vzduch, vytlačte jej. Po vytvrdnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu celoplošně včetně 
konců hydroizolační pásky BK-Tape.
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CERAMIC VÝROBKY PRO 
POKLÁDKU KERAMIKY

Síla je v našich rukou

SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD, BEZPEČNÉ SPOJENÍ



CERAMIC
VÝROBKY PRO 
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BK-Bond
Vysoce přilnavý podklad pro špatně savé povrchy

Použití: BK-Bond je vysoce přilnavý podklad, který se primárně používá ke zlepšení 
přilnavosti na hladkých, málo savých a problematických površích, jako jsou keramické 
dlaždice, hladký beton a jiné pevné kompaktní nesavé povrchy. Výrobek BK-Bond ředěný 
vodou lze použít i při nanášení vyhlazovacých hmot, keramických lepidel, samonivelačních 
hmot, minerálních omítek apod. na sádrokartonové nebo cementovláknité desky, 
anhydritové podklady, vysoce savé omítky a jiné cementové podklady. Nanesením BK-
Bond se naváže zbytkový prach a povrch se vyrovná a tím se dosáhne lepšího přilnutí 
další vrstvy k podkladu.
Příprava a aplikace: Před použitím BK-Bond dobře protřepejte. V případě aplikace 
na špatně savé povrchy se vysoce přilnavý podklad nanáší neředěný, štětcem nebo 
válečkem s krátkým vlasem, většinou v jedné vrstvě. Na takto nanesený nátěr lze nanášet 
nepravidelné vrstvy po min. 6 hodin schnutí za normálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.), kdy nátěr dosáhne odolnosti proti poškrábání. V případě aplikace na savé povrchy 
je nutné přípravek ředit vodou v poměru 1:3 (primer:voda). Zředěný přípravek nanášejte 
štětcem, válečkem nebo nástřikem v 1-2 vrstvách, podle savosti a požadovaného efektu, 
podle principu mokré do mokrého.
Spotřeba: Cca 50-100 ml/m² v závislosti na savosti a účelu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C 
až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Datum výroby vyraženo na obalu.
Obal: 1 l

Zlepšená přilnavost Rychlé schnutí Snadné použití 
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SiproFix BK 170 Elastic
Vysoce flexibilní lepidlo na keramické a žulové obklady 
pro vnitřní i venkovní použití
Použití: K lepení keramických obkladů do 120x100 cm, mramoru, žuly, přírodního a umělého 
kamene na povrchy stěn, podlah a fasád, výhradně na pevné podklady (beton, malty na 
cementové a vápenné bázi), pro vnější i vnitřní použití. Vynikající přilnavost, vysoká pevnost, 
pružnost a odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro lepení dlaždic s nízkou nasákavostí (E ≤3 
%) i velkoformátových dlaždic na deformovatelné povrchy a při instalaci na povrchy s již 
existujícími dlaždicemi. Vhodné pro použití v koupelnách, kuchyních, balkonech, terasách, 
bazénech a systémech podlahového vytápění.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, 
nezmrzlý, bez výkvětů, bez zbytků olejů a barev. Před lepením obkladů se doporučuje natřít 
podklad BK-Ultra Prime, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Pro optimální výsledky při lepení 
obkladů na špatně savé povrchy a také při lepení obkladu na obklad používejte v kombinaci 
se základním nátěrem BK-Bond. Příprava se provádí přidáním 25 kg prášku do cca 6,75 l 
vody za intenzivního míchání až do úplné homogenizace. Nechte hmotu asi 10 minut odstát, 
poté ještě jednou promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné tloušťky. Lepidlo nanášejte 
zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 65 % povrchu obkladu bylo 
pokryto lepidlem (v případě vnitřního použití) a nejméně 90 % (v případě vnějšího použití). 
Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždic (optimálně 4-6 mm pro dlaždice velikosti 10-25 
cm). Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je povrch nerovný, naneste 
lepidlo i na dlaždici a tímto způsobem ji vyrovnejte. Vysoce savé, porézní dlaždice by měly 
být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbou a zatvrdlé části 
odstraňte mechanicky. Přebytečné lepidlo ve spojích odstraňte mechanicky. Podrobnější 
pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Otevírací doba: Cca 30 minut (v závislosti na povrchu a atmosférických podmínkách). 
Možnost spárování po: cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal:  25 kg

Na keramiku, mramor, 
žulu, skleněnou mozaiku, 
přírodní a umělý kámen 

Třída C2TE podle normy 
EN 12004 

Vhodné pro podlahové 
vytápění 

Vhodné pro podlahové 
vytápění 

Třída C2TE S1 podle 
normy EN 12004 

Prodloužená doba 
zpracování

Pro dlaždice 
velkých rozměrů 

Pro dlaždice 
velkých rozměrů 

SiproFix BK 160 Super Flex 
Flexibilní lepidlo na keramické a žulové 
dlaždice pro vnitřní i venkovní použití
Použití: K lepení keramických obkladů do 120×80 cm, mozaiky, mramoru, žuly, přírodního 
a umělého kamene na povrchy stěn, podlah a fasád, výhradně na pevné podklady (beton, 
omítky na bázi cementu, vápno), pro vnější i vnitřní použití. Vynikající přilnavost, vysoká 
pevnost, pružnost a odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro lepení dlaždic s nízkou nasákavostí 
(E ≤ 3 %), velkých dlaždic (do 80 cm), při pokládce na povrchy s již existujícími dlaždicemi. 
Doporučeno pro použití v koupelnách, kuchyních, bazénech a systémech podlahového 
vytápění.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, 
nezmrzlý, bez výkvětů, bez zbytků olejů a barev. Před lepením obkladů se doporučuje natřít 
podklad BK-Ultra Prime, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Pro optimální výsledky při lepení 
obkladů na špatně savé povrchy a také při lepení obkladu na obklad používejte v kombinaci 
se základním nátěrem BK-Bond. Příprava se provádí přidáním 5 kg prášku do cca 1,35 l nebo 
25 kg prášku do cca 6,75 l vody za intenzivního míchání až do úplné homogenizace. Nechte 
hmotu asi 10 minut odstát, poté ještě jednou promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné 
tloušťky. Lepidlo nanášejte zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 
65 % povrchu obkladu bylo pokryto lepidlem (v případě vnitřního použití) a nejméně 90 % 
(v případě vnějšího použití). Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždic (optimálně 4-6 mm 
pro dlaždice velikosti 10-25 cm). Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je 
povrch nerovný, naneste lepidlo i na dlaždici a tímto způsobem ji vyrovnejte. Vysoce savé, 
porézní dlaždice by měly být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou 
houbou a zatvrdlé části odstraňte mechanicky. Přebytečné lepidlo ve spojích odstraňte 
mechanicky. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Otevírací doba: Cca 30 minut (v závislosti na podkladu).
Možnost spárování po: Cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal:  5; 25 kg



CLASS

EN 12004

C2TE
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EN 12004

C2T

Na keramiku, mramor, 
žulu, skleněnou mozaiku, 
přírodní a umělý kámen 

SiproFix BK 160 White
Flexibilní bílé lepidlo na keramické a žulové 
desky pro vnitřní i venkovní použití
Použití: K lepení keramických obkladů do 120x80 cm, mozaiky, mramoru, žuly, přírodního 
a umělého kamene na povrchy stěn, podlah a fasád, výhradně na pevné podklady (beton, 
omítky na bázi cementu a vápna), pro vnější i vnitřní použití. Vynikající přilnavost, vysoká 
pevnost, pružnost a odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro lepení dlaždic s nízkou nasákavostí 
(E ≤ 3 %), velkých dlaždic, při pokládce na povrchy se s již existujícími dlaždicemi. Doporučeno 
pro použití v koupelnách, kuchyních, bazénech a systémech podlahového vytápění.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, 
nezmrzlý, bez výkvětů, bez zbytků olejů a barev. Před lepením obkladů se doporučuje natřít 
podklad BK-Ultra Prime, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Pro optimální výsledky při lepení 
obkladů na špatně savé povrchy a také při lepení obkladu na obklad používejte v kombinaci 
se základním nátěrem BK-Bond. Příprava se provádí přidáním 25 kg prášku do cca 6,75 l 
vody za intenzivního míchání až do úplné homogenizace. Nechte hmotu asi 10 minut odstát, 
poté ještě jednou promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné tloušťky. Lepidlo nanášejte 
zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 65 % povrchu obkladu bylo 
pokryto lepidlem (v případě vnitřního použití) a nejméně 90 % (v případě vnějšího použití). 
Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždic (optimálně 4-6 mm pro dlaždice velikosti 10-25 
cm). Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je povrch nerovný, naneste 
lepidlo i na dlaždici a tímto způsobem ji vyrovnejte. Vysoce savé, porézní dlaždice by měly 
být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbou a zatvrdlé části 
odstraňte mechanicky. Přebytečné lepidlo ve spojích odstraňte mechanicky. Podrobnější 
pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Otevírací doba: Cca 30 minut (v závislosti na povrchu a atmosférických podmínkách).
Možnost spárování po: Cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 25 kg

SiproFix BK 155 Rapid White
Bílé lepidlo na keramické a žulové dlaždice se 
zrychleným tuhnutím pro vnitřní i venkovní použití
Použití: Lepidlo na bázi bílého cementu s urychleným tuhnutím, určené k lepení všech druhů 
keramických obkladů do 120x80 cm, mramoru, žuly, skleněné mozaiky, přírodního a umělého 
kamene na povrchy stěn, podlah a fasád, výhradně na pevné podklady (beton, omítky na 
bázi cementu a vápna), pro vnější i vnitřní použití. Vynikající přilnavost, vysoká pevnost a 
odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro lepení na povrchy s již existující dlažbou, i na podklady 
s podlahovým vytápěním. Lze jej použít pro dláždění bazénů a jiných objektů naplněných 
vodou v systému s hydroizolačním nátěrem BK-HidroStop 2. Nemění přirozenou barvu 
lepeného materiálu.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nosný, 
nezmrzlý, bez výkvětů, bez zbytků olejů a barev. Před lepením obkladů se doporučuje natřít 
podklad BK-Bond naředěný dle návodu, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Příprava se provádí 
přidáním 25 kg prášku do cca 6,75 l vody za intenzivního míchání až do úplné homogenizace. 
Nechte hmotu asi 5 minut odstát, poté ještě jednou promíchejte, abyste získali lepidlo vhodné 
tloušťky. Lepidlo nanášejte zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 
65 % povrchu obkladu bylo pokryto lepidlem (v případě vnitřního použití) a nejméně 90 % 
(v případě vnějšího použití). Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždic (optimálně 4-6 mm 
pro dlaždice velikosti 10-25 cm). Dlažbu vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je 
povrch nerovný nebo je dlažba většího formátu, naneste lepidlo i na obklad. Dlaždice by měly 
být pokládány, dokud je lepidlo ještě čerstvé (před vytvořením krytiny). V případě lepení 
mramoru a jiných druhů kamene podléhající změně barvy nikdy neponořujte nátěr do vody a 
doporučuje se provést zkušební aplikaci lepidla. Podrobnější pokyny naleznete v technickém 
listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Doba používání: Asi 40 minut po promíchání, v závislosti na teplotě. Rychle tuhnoucí, 
připraven ke spárování bílou spárovací hmotou po 8-10 hodinách schnutí, spárování jinými 
barvami nejdříve po 24 hodinách schnutí za normálních podmínek (T=23-25°C, r.v. 50-60 %).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách. Datum výroby vyraženo na obalu.
Obal: 25 kg

Třída C2T podle normy 
EN 12004 

Vhodné pro podlahové 
vytápění 

Na keramiku, mramor, 
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přírodní a umělý kámen 

Pro lepení dlaždice 
na dlaždice 

Třída C2TE podle 
normy EN 12004 

Vhodné pro podlahové 
vytápění 

Pro dlaždice 
velkých rozměrů 
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CLASS

EN 12004

C1T

CLASS

EN 12004

C2T

SiproFix BK 110 Flex
Flexibilní lepidlo na keramické dlaždice 
pro vnitřní i venkovní použití
Použití: K lepení keramických obkladů (savé a slabě savé obklady 60x60), gresových 
obkladů, mozaik, mramoru, žuly, přírodního a umělého kamene na povrchy stěn, podlah a 
fasád, výhradně na pevné podklady (beton, cementové a vápenné malty), pro vnější i vnitřní 
použití. Výborná přilnavost, vysoká pevnost, pružnost a odolnost proti vlhkosti. Vhodné pro 
použití v koupelnách, kuchyních, balkonech a terasách a systémech podlahového vytápění.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, nositelný, 
lyofilizovaný, bez skvrn, bez zbytků oleje nebo barvy. Před lepením dlaždic je vhodné natřít 
podklad BK-Ultra Prime, aby se zlepšila přilnavost lepidla. Pro optimální výsledky při lepení 
obkladů a dlažeb na málo savé povrchy použijte v kombinaci se základním nátěrem BK-Bond. 
Příprava se provádí přidáním 25 kg prášku do asi 6,5 l vody za intenzivního míchání až do 
úplné homogenizace. Nechte hmotu stát asi 10 minut, poté znovu promíchejte, abyste získali 
lepidlo vhodné hustoty. Lepidlo nanášejte zubatým hladítkem s vhodnou velikostí zubů tak, 
aby minimálně 65 % povrchu dlaždice bylo pokryto lepidlem (pro vnitřní použití) a minimálně 
90 % (pro vnější použití). Velikost zubů závisí na rozměrech dlaždice (4-6 mm optimální pro 
dlaždice velikosti 10-25 cm). Dlaždice vložte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je povrch 
nerovný, přiložte dlaždici na dlaždici, čímž se vyrovná. Vysoce savé, porézní dlaždice by měly 
být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte vlhkou houbou a zatvrdlé části 
mechanicky utěsněte. Přebytečné lepidlo ve spojích odstraňte mechanicky. Podrobnější 
pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Otevírací doba: Cca 20 minut (v závislosti na povrchu a atmosférických podmínkách).
Možnost spárování po: Cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Trvání a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na paletách.
Obal: 25 kg

Třída C2 podle normy 
EN 12004 

Snížené klouzání 

Snížené klouzání 

Na keramiku, mramor, 
žulu, skleněnou mozaiku, 
přírodní a umělý kámen 

Flexibilní 

SiproFix BK 110
Lepidlo na keramické obklady pro 
vnitřní i venkovní použití
Použití: K lepení keramiky na povrchy stěn, podlah a fasád, pouze na pevné podklady 
(cementové, vápenné a betonové malty), pro venkovní i vnitřní použití, výborná 
přilnavost, vysoká pevnost a odolnost proti vlhkosti. Slouží k lepení savých a málo 
savých keramických obkladů a dlažeb o rozměrech až 60x60 cm. Vhodné pro použití v 
koupelnách, kuchyních, balkonech a terasách.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, trvanlivý, 
nezmrzlý, zbavený výkvětů, zbytků oleje nebo barvy. Příprava se provádí přidáním 5 kg 
prášku do asi 1,3 l vody; 25 kg prášku na cca 6,5 l vody za intenzivního míchání až do 
úplné homogenizace. Nechte hmotu asi 10 minut odpočívat a poté znovu promíchejte, 
abyste získali vhodnou hustotu lepidla. Lepidlo nanášejte pomocí zubového hladítka s 
vhodnou velikostí zubů tak, aby minimálně 65 % povrchu dlaždice bylo pokryto lepidlem 
(pro vnitřní použití) a minimálně 90 % (pro venkovní použití). Velikost zubů závisí na 
velikosti dlaždic (4-6 mm optimální pro dlaždice velikosti 10-25 cm). Vysoce savé, 
porézní dlaždice by měly být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte 
vlhkou houbou a mechanicky odstraňte zatvrdlé části. Podrobnější pokyny naleznete v 
technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Otevírací doba: Cca 30 minut (v závislosti na povrchu a atmosférických podmínkách).
Možnost spárování po: Cca. 24 hodin při sušení za optimálních podmínek (23°C a 50-60% 
r.h.v.).
Spotřeba: Asi 3-5 kg/m², v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 5; 25 kg

Třída C1T podle normy 
EN 12004 

Pro vnější i vnitřní 
použití 
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SiproFix BK 90
Lepidlo na keramické dlaždice pro vnitřní použití
Použití: K lepení keramických obkladů na povrchy stěn a podlah, pouze na pevné 
podklady (malty na bázi cementu, vápna a malty na betonové bázi), pro vnitřní použití, 
výborná přilnavost a vysoká pevnost.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se lepidlo nanáší, musí být pevný, čistý, trvanlivý, 
nezmrzlý, zbavený výkvětů, zbytků oleje nebo barvy. Před lepením obkladů a dlažeb je 
vhodné aplikovat základní nátěr BK-Ultra Prime naředěný dle návodu, aby se zlepšila 
přilnavost lepidla. Příprava se provádí přidáním 25 kg prášku do asi 6,5 l vody za 
intenzivního míchání až do úplné homogenizace. Nechte hmotu asi 10 minut odpočívat a 
poté znovu promíchejte, abyste získali vhodnou hustotu lepidla. Lepidlo nanášejte pomocí 
zubového hladítka s vhodnou velikostí zubů tak, aby alespoň 65 % povrchu dlaždice 
bylo pokryto lepidlem. Velikost zubů závisí na velikosti dlaždic (4-6 mm optimální pro 
dlaždice velikosti 10-25 cm). Dlaždice vtlačte do vrstvy lepidla na podkladu a pokud je 
povrch nerovný, naneste lepidlo i na dlaždici, aby se dosáhlo vyrovnání. Vysoce savé, 
porézní dlaždice by měly být před pokládkou navlhčeny. Přebytečné lepidlo odstraňte 
vlhkou houbou a mechanicky odstraňte zatvrdlé části. Podrobnější pokyny naleznete v 
technickém listu produktu.
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C.
Doba aplikace po otevření: cca 20 minut (v závislosti na podkladu). Spárování možné 
po: cca. 24h.
Spotřeba: Cca 3 kg/m, v závislosti na podkladu a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách. 
Obal: 25 kg

CLASS

EN 12004

C1

Třída C1 podle normy 
EN 12004 

Pro vnitřní použití Ekonomičen
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BK-Fugomal
Vodoodpudivá hmota pro spárování
Použití: Vysoce kvalitní, vodoodpudivá hmota pro spárování keramických a skleněných 
obkladů, jakož i desek z umělého a přírodního kamene na vodorovných i svislých plochách. 
Určeno pro spáry do šířky 10 mm, pro vnitřní i venkovní použití. Odolné vůči plísním. K 
dispozici ve 24 odstínech.
Příprava a aplikace: Před aplikací spárovací hmoty je třeba spáru očistit od zbytku lepidla a 
prachu. U vysoce nasákavých obkladů a při práci za vysokých teplot spáry před spárováním 1 
hodinu navlhčete. Připravuje se postupným přidáváním hmoty do cca 30 % vody (cca 600 ml 
vody na 2 kg prášku), za stálého míchání elektrickým míchadlem až do úplné homogenizace 
Připravenou hmotu spotřebujte do 1 hodiny. Aplikace se provádí gumovým hladítkem, pod 
úhlem 45°, aby byla spára dobře vyplněna spárovací hmotou. Po 20-30 minutách, kdy hmota 
na povrchu ztvrdne, otřete dlaždice vlhkou houbou v diagonálním směru k položené dlaždici 
a poté vyleštěte suchým hadříkem. Dlažba je po vyspárování při vysychání za běžných 
podmínek pochozí minimálně 8 hodin. V případě spárování porézních dlaždic se doporučuje 
zkušební spárování. Pokud lepidlo není dostatečně zaschlé, existuje možnost dočasné změny 
barvy spárovací hmoty. Spárovací hmota není vhodná na přírodní kámen podléhající změně 
barvy. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Teplota aplikace: Od +5°C do +25°C. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou prodloužit dobu 
vytvrzování spárovací hmoty.
Spotřeba: Cca 0,3-0,8 kg/m² v závislosti na šířce spár a velikosti dlaždic.
Doba použitelnosti a skladování: 24 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 2 kg

Špičková 
vodoodpudivost 

Vhodné pro podlahové 
vytápění 

24 odstínů Odolnost vůči 
vzniku plísní 

Pro spáry o šířce 
1-10 mm
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Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac, 34304 Banja, Serbia
Tel: +381 34 6777 500; Fax: +381 34 6777 506
www.bekament.com

Síla je v našich rukou


