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BK-Deco Acryl
Základ pro dekorativní materiály

Použití: Akrylátový podklad určený k vyrovnání, neutralizaci a zlepšení přilnavosti 
interiérových dekoračních materiálů. Díky svým jemným částicím vytváří mírně reliéfní 
povrch, na který se uvedené materiály snadno nanášejí. Nepoužívá se jako podklad pro 
BK-Stucco. Podklad BK-Deco Acryl lze v případě potřeby tónovat tónovacími prostředky 
BK-Color.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se podklad nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, 
bez stop mastnoty nebo oleje. Vhodné podklady, na které se nanáší BK-Deco Acryl, jsou 
všechny povrchy vyrovnané BK-GletEx Universal nebo BK-GletEx Acryl. Před použitím 
promíchejte a nařeďte substrát BK-Deco Acryl s cca 10 % vody (cca 0,1 l vody). Podklad 
se nejčastěji nanáší dlouhovlasým válečkem nebo štětcem v jedné vrstvě (nanášejte 
křížovými pohyby ruky, čímž vznikne dopňková struktura). Doba schnutí je min. 6 hodin 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 130-150 ml/m² v závislosti na nasákavosti a drsnosti povrchu. 
Doba použitelnosti a skladování: Až 18 měsíců, v originálním balení. Skladujte při 
teplotě +5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 1 l
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DÉCOR VÝROBKY PRO DEKORACI 
VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN

BK-Sunset
Dekorativní barva s perleťovým efektem na vnitřní stěny

Použití: Vodou omyvatelná akrylová barva určená k dekoraci interiérových povrchů. 
Vhodné podklady jsou povrchy vyrovnané BK-GletEx Universal nebo BK-GletEx Acryl.
Odstíny: Stříbrná, Zlatá a S10. BK-Sunset Silver a Gold se používají jako tónovací báze.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se hmota nanáší, musí být pevný, čistý a suchý. Před 
aplikací omítnutého povrchu by měl být opatřen základním nátěrem BK-Deco Acryl (doba 
schnutí min. 6 h). Barva BK-Sunset je připravena k aplikaci. Nanáší se štětcem v jedné 
nebo dvou vrstvách, podle požadovaného efektu, což je většinou poslední krok, protože 
na stěně zůstávají zajímavé vzory. Nanášení barvy se provádí bez přerušení na souvislé 
plochy. BK-Sunset lze také aplikovat na povrchy přelakované BK-Gold nebo BK-Crystal. 
Optimální pracovní teplota: od +8°C do +30°C. Nátěr je zcela suchý po 24 hodinách. 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 100-130 ml/m² v závislosti na technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě 
+5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. 
Obal: 1; 3 l

BK-Iskra
Dekorativní barva s křišťálovým efektem na vnitřní stěny

Použití: Akrylová barva určená k dekoraci interiérových povrchů. Brilantní konečná struktura 
pochází z lesklých krystalů, které poskytují plný efekt barvy. Vhodné podklady jsou povrchy 
vyrovnané BK-GletEx Acryl nebo BK-GletEx Universal. Potažené povrchy jsou odolné vůči 
mokrému otírání.
Odstíny: Bílá + odstíny dle tónové karty BK-Iskra.
Příprava a aplikace: Před nanesením dekorativní barvy na vyhlazenou plochu je nutné ji 
přetřít BK-Deco Acrylem (doba schnutí min. 6 h), který je doporučeno tónovat do odstínu 
fi nální vrstvy. Příprava se provádí přidáním jednoho balení BK-Kristali na 1 litr barvy. Hmotu 
lehce promíchejte a neředěnou barvu nanášejte štětcem ve dvou vrstvách bez přerušení 
na souvislé plochy diagonálně od jednoho konce stěny ke druhému. Druhá vrstva se nanáší 
po zaschnutí první vrstvy (asi 6 hodin) stejným postupem z opačné strany povrchu stěny. 
Optimální pracovní teplota: od 8 °C do 35 °C. Podrobnější návod viz technický list výrobku.
Spotřeba: Cca 150-200 ml/m² v závislosti na aplikačním postupu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě od 
+5°C do +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 1 l
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BK-Perla
Dekorativní nátěr s perleťovým leskem pro 
použití v interiéru
Použití: Akrylový vodou omyvatelný nátěr určený k dekoraci interiérových povrchů. Díky 
speciálním přísadám se nátěr vyznačuje jemnou strukturou podobnou perletí. Vhodné 
podklady jsou povrchy vyrovnané BK-GletEx Acryl nebo BK-GletEx Universal.
Odstíny: Stříbrná, zlatá, perleť + odstíny dle tónové karty BK-Perla.
Příprava a aplikace: Před nanesením dekorativního nátěru musí být vyhlazený povrch 
opatřen podkladem BK-Deco Acryl (doba schnutí min. 6 h). BK-Perla je materiál 
připravený k aplikaci. Hmotu lehce promícháme. První vrstva se nanáší tvrdou plastovou 
stěrkou, jejíž jedna strana je zaoblená. Druhá a třetí vrstva se nanáší po úplném zaschnutí 
první, přičemž požadovaných texturních efektů se dosáhne pomocí plastové zaoblené 
špachtle s použitím různých aplikačních technik. Doba schnutí mezi vrstvami je 6-8 
hodin. Optimální pracovní teplota: od 8 °C do 35 °C. Nátěr je zcela suchý po 24 hodinách. 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 250-300 ml/m², v závislosti na technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě 
+5°C až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 1 l
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BK-Natura
Dekorativní nátěr se vzhledem přírodních materiálů 
na vnitřní stěny
Použití: Nátěr určený k dekoraci vnitřních povrchů. Konečná struktura je získána různými 
aplikačními technikami a použitím různých nástrojů (imitace dřeva, krokodýlí kůže, mramor 
atd.). Suchý nátěr je zdoben transparentní barvou BK-Velatura. Vhodné podklady jsou 
povrchy vyrovnané BK-GletEx Acryl nebo BK-GletEx Universal.
Příprava a aplikace: Před nanesením dekorativního nátěru je nutné omítnutý povrch natřít 
základním nátěrem BK-Deco Acryl (doba schnutí min. 6 h). BK-Natura je materiál připravený 
k aplikaci. Hmotu jemně promícháme a naneseme trapézovou plastovou stěrkou v jedné 
vrstvě. Po nanesení se čerstvý materiál zpracuje zaoblenou plastovou stěrkou, „hřebenem“ 
na dekorativní materiály a podobnými nástroji. Po 24 hodinách zaschnutí naneste BK-
Velatura. Optimální pracovní teplota: od 8 °C do 35 °C. Nátěr je zcela suchý po 24 hodinách. 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: cca 300-500 ml/m², v závislosti na technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C 
až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 5 l

Použití: Ušlechtilá minerální omítka určená k dekorativní ochraně vnitřních a venkovních 
povrchů. Vyznačuje se výbornou přilnavostí k minerálním povrchům, mimořádnou 
vodoodpudivostí a odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření. Má vysokou 
paropropustnost a vynikající odolnost vůči rozvoji mikroorganismů. BK-Travertino se vyrábí 
výhradně v bílé barvě a následně lakuje transparentním nátěrem BK - Velatura a BK - Velatura 
Exclusive, po minimálně 24 hodinách schnutí za normálních podmínek.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se malta nanáší, musí být rovný, suchý, čistý, zbavený 
volně přichycených částí, prachu, ve vodě rozpustných solí, mastnoty a jiných nečistot, které 
mohou bránit dobré přilnavosti k podkladu. Vhodnými podklady jsou cemento-vápenné 
malty, armovací vrstva zateplovacích systémů, sádrokartonové a cementovláknité desky. 
Před aplikací dekorativní omítky natřete povrch podkladem BK-Ultra Prime, v případě 
hladkých povrchů použijte k základnímu nátěru BK-Grund Universal. Hmota se připravuje 
přidáním prášku do asi 25 % vody, dokud se nezíská homogenní hmota bez hrudek (20 kg 
prášku vyžaduje ~5 l vody). Hmotu nechte 10-15 minut odstát, před nanášením ještě jednou 
promíchejte a případně přidejte vodu pro úpravu konzistence. Připravenou hmotu spotřebujte 
do 2 hodin. BK-Travertino se nanáší ve dvou vrstvách nerezovým hladítkem. První vrstvu 
naneste rovnoměrně v tloušťce cca 1-2 mm. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí 
první (cca 6 hodin při schnutí za normálních podmínek). Vytvoření textury přírodního kamene 
se provádí vhodným nástrojem, který vytváří nepravidelné prohlubně charakteristické pro 
travertinový kámen. Dodatečného efektu malty dosáhneme lehkým přežehlením kovovým 
hladítkem, když se materiál začne „táhnout“. Po zaschnutí materiálu na povrchu (cca 2 hodiny 
při schnutí za normálních podmínek) je možné vhodným nástrojem vytvarovat vzhled spár 
za účelem vytvoření imitace kamenných bloků. Podrobnější pokyny naleznete v technickém 
listu produktu.
Teplota při aplikaci: Teplota vzduchu a podkladu při pokládce by měla být v rozmezí +5 °C až 
+30 °C. Nepracujte na přímém slunci, v mlze, větru a dešti.
Spotřeba: Cca 2,5-2,7 kg/m² v závislosti na technice a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 18 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až 
+25°C, v suché a větrané místnosti.
Obal: 20 kg

Použití: Ušlechtilá minerální omítka určená k dekorativní ochraně vnitřních a venkovních 
povrchů. Vyznačuje se výbornou přilnavostí k minerálním povrchům, mimořádnou 
vodoodpudivostí a odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření. Má vysokou 
paropropustnost a vynikající odolnost vůči rozvoji mikroorganismů. BK-Travertino se vyrábí 
výhradně v bílé barvě a následně lakuje transparentním nátěrem BK - Velatura a BK - Velatura 
Exclusive, po minimálně 24 hodinách schnutí za normálních podmínek.
Příprava a aplikace: 
volně přichycených částí, prachu, ve vodě rozpustných solí, mastnoty a jiných nečistot, které 
mohou bránit dobré přilnavosti k podkladu. Vhodnými podklady jsou cemento-vápenné 
malty, armovací vrstva zateplovacích systémů, sádrokartonové a cementovláknité desky. 
Před aplikací dekorativní omítky natřete povrch podkladem BK-Ultra Prime, v případě 
hladkých povrchů použijte k základnímu nátěru BK-Grund Universal. Hmota se připravuje 
přidáním prášku do asi 25 % vody, dokud se nezíská homogenní hmota bez hrudek (20 kg 
prášku vyžaduje ~5 l vody). Hmotu nechte 10-15 minut odstát, před nanášením ještě jednou 
promíchejte a případně přidejte vodu pro úpravu konzistence. Připravenou hmotu spotřebujte 
do 2 hodin. BK-Travertino se nanáší ve dvou vrstvách nerezovým hladítkem. První vrstvu 
naneste rovnoměrně v tloušťce cca 1-2 mm. Druhá vrstva se nanáší po úplném zaschnutí 
první (cca 6 hodin při schnutí za normálních podmínek). Vytvoření textury přírodního kamene 
se provádí vhodným nástrojem, který vytváří nepravidelné prohlubně charakteristické pro 
travertinový kámen. Dodatečného efektu malty dosáhneme lehkým přežehlením kovovým 
hladítkem, když se materiál začne „táhnout“. Po zaschnutí materiálu na povrchu (cca 2 hodiny 
při schnutí za normálních podmínek) je možné vhodným nástrojem vytvarovat vzhled spár 
za účelem vytvoření imitace kamenných bloků. Podrobnější pokyny naleznete v technickém 
listu produktu.

BK-Travertino Exterior&Interior
Dekorativní minerální omítka s rustikálním efektem 
na vnitřní i venkovní stěny

P
O

D
K

LA
D

D
E

K
O

R
A

Ć
N

Í M
A

TE
R

IÁ
L

DÉCOR VÝROBKY PRO DEKORACI 
VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN



BK-Rustic
Dekorativní nátěr s rustikálním efektem rzi
Použití: Vodou omyvatelná barva určená k dekoraci interiérových povrchů, jejíž aplikací 
získávají přemalované stěny atraktivní vzhled. Hodí se do moderního prostředí, které vyžaduje 
eleganci nebo rustikální styl, jak na veřejná místa, tak do soukromých domů. BK-Rustic lze prát 
tři týdny po aplikaci, má dobrou paropropustnost a je nehořlavý. 
Příprava a aplikace: Povrch, na který se hmota nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, bez slabě 
vázaných částí, mastných skvrn apod. Vhodné podklady jsou všechny povrchy vyrovnány BK-
GletEx Universal nebo BK-GletEx Acryl. Omítnuté povrchy by měly být opatřeny podkladem 
BK-Deco Acryl (doba schnutí min. 6 h). Po zabarvení nebo přidání kuliček se hmota pomalu 
ručně promíchá a poté je produkt připraven k použití. Takto připravený přípravek je nutné 
spotřebovat do 15 dnů. Nanáší se štětcem DECOR v jedné nebo dle potřeby ve dvou 
vrstvách (pro větší plnost), všemi směry. Když nanesený materiál začne schnout (20-30 min. 
po nanesení), lehce se zažehlí a uhladí pomocí Hoble inox 20x8 cm. Žehlení lze provádět 
diagonálně nebo všemi směry, v závislosti na požadovaném efektu.
Nátěr je zcela suchý po 24 hodinách.
Spotřeba: Asi 150-250 ml/m² v závislosti na technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 24 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až 
+25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. 
Obal: 2,5 l

Použití: BK-Concrete Style je minerální tenkovrstvá dekorativní malta určená k ochraně a 
dekoraci povrchů vnitřních stěn a dodává vzhled čerstvého betonu. Vyznačuje se dobrou 
přilnavostí k podkladu, mimořádnou zpracovatelností a vysokou pevností.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se omítka nanáší, musí být pevný, suchý a čistý, bez 
uvolněných částí a mastných skvrn. Před aplikací dekorativní omítky natřete podklad BK-Grund 
Universal. U vysoce nasákavých podkladů se doporučuje nátěr BK-Nivelatorem, u slabých a 
drobivých podkladů by měl být povrch před aplikací malty opatřen nátěrem BK-Penetrat. 
Doba schnutí podkladu před aplikací malty je min. 12 hodin. Materiál se připravuje přidáním 
20 kg prášku do 6-6,6 l vody za stálého míchání až do úplné homogenizace. Hmotu nechte 
10 minut odstát, poté znovu promíchejte, abyste získali směs vhodné hustoty. Maltu nanášejte 
ve dvou vrstvách nerezovým hladítkem. Naneste první vrstvu rovnoměrně, abyste získali co 
nejrovnější povrch. Naneste druhou vrstvu na zaschlou první vrstvu. Celková tloušťka vrstev 
by měla být asi 1,5-2,0 mm. Vytvoření požadované textury se provádí ihned po nanesení druhé 
vrstvy omítky pomocí ocelového hladítka se zaoblenými hranami nebo pomocí hřebene na BK-
Travertino. Finální zpracování trvá 15-20 minut. po nanesení druhé vrstvy, tzn. jakmile materiál 
začne schnout. Následné probarvení omítky BK-Concrete Style se provádí transparentním 
nátěrem BK-Velatura. Před nátěrem BK-Velatur je nutné povrch omítky natřít BK-Penetrátem 
zředěným s vodou v poměru 1:3, nebo BK-Ultra Prime, aby se snížila nasákavost a zabránilo 
se možnosti vzniku skvrn. , tj. aby bylo umožněno rovnoměrnější nanášení nátěru BK-Velatura. 
Pokud nechcete měnit barvu malty, BK-Concrete Style lze chránit nátěrem BK-Aquaphobe. 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Teplota při aplikaci: Teplota vzduchu a podkladu při pokládce by měla být v rozmezí +5 °C až 
+30 °C. Po 6 hodinách schnutí za normálních podmínek (T=+23-25ºC, 50-60% r.h.v.) je omítka 
suchá na dotek a po 24 hodinách lze natírat
Spotřeba: Cca 2,0-2,5 kg/m² v závislosti na technice a tloušťce aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 18 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až 
+25°C, v suché a větrané místnosti. 
Obal: 20 kg

BK-Concrete Style
Dekorativní minerální omítka s betonovým 
efektem pro vnitřní stěny
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BK-NovaEra Exclusive
Dekorativní barva s jiskřivým efektem 
na vnitřní stěny
Použití: Akrylová paropropustná barva pro dekoraci vnitřních povrchů. Vhodné podklady 
jsou všechny povrchy vyrovnány BK-GletEx Universal nebo BK-GletEx Acryl. Přelakované 
povrchy jsou odolné vůči mokrému otírání.
Odstíny: Zlatá, stříbrná nebo bronzová.
Příprava a aplikace: Před nanesením dekorativní barvy je třeba omítnutý povrch natřít 
podkladem BK-Deco Acryl (doba schnutí min. 6 h). Po nanesení podkladu je nutné nanést 
BK-Gold nebo BK-Crystal v požadovaném odstínu a po zaschnutí barvy můžete aplikovat 
BK-NovaEra Exclusive. Barva se nanáší štětcem, obvykle v jedné vrstvě. Konečný vzhled je 
docílen zažehlením pomocí plastového vějíře. Optimální pracovní teplota: od +8°C do +35°C. 
Schnutí do nanesení další vrstvy je 4-6 hodin. Nátěr je zcela suchý do 24 hodin. Míchání 
provádět pouze ručně. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 200-300 ml/m² na jednu vrstvu.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě od 
+5°C do +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 1 l

Použití: Akrylová paropropustná barva pro dekoraci interiérů. Vhodné jsou všechny povrchy 
vyrovnané BK-GletEx Universal nebo BK-GletEx Acryl. Lakované povrchy jsou odolné vůči 
mokrému stírání.
Odstíny: Bílá+odstíny v souladu s barevnicí BK-Nova Era.
Příprava a aplikace: Před nanesením dekorativního nátěru je třeba vyrovnané povrchy natřít 
základním nátěrem BK-Deco Acryl (doba schnutí min. 6 h). Obvykle se nanáší štětcem, ve 
dvou vrstvách. Finálního vzhledu je dosaženo zploštěním plastovým ručním ventilátorem. 
Optimální teplota pro aplikaci: od +8°C do +35°C. Doba zaschnutí do nanesení následného 
nátěru je min. 4-6 h. Srst je zcela suchá po 24 hodinách. Míchání se provádí výhradně ručně. 
Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 0,20-0,30 l/m² na jeden nátěr.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu. Skladujte při 
teplotách od +5°C do +25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.
Obal: 2,5 l

BK-NovaEra
Dekorativní barva se starožitným efektem 
na vnitřní stěny
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BK-Velatura
Transparentní nátěr pro dekorativní techniky

Použití: Transparentní, vodou omyvatelný, akrylátový nátěr se silikonovými přísadami určený 
pro získání speciálních efektů v různých dekorativních technikách. Doporučeno pro venkovní 
i vnitřní použití.
Odstíny: Podle tónové karty BK-Velatura.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se barva nanáší, musí být pevný, čistý a suchý. BK-
Velatura je nátěr připravený k aplikaci. Před použitím hmotu jemně promíchejte. V případě 
aplikace na vysoce savé povrchy (např. BK-Travertino) je nutné povrch předem naimpregnovat 
BK-Penetratem, aby se snížila a vyrovnala savost. Hmota se nanáší dlouhovlasým štětcem, 
válečkem nebo houbičkou postupně na menší plochy 1-2 m². Finálního vzhledu dosáhnete 
otíráním houbičkou, dokud je materiál ještě vlhký. Optimální pracovní teplota: od 5°C do 
3°C. Nátěr je zcela suchý po 24 hodinách. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu 
produktu.
Spotřeba: cca 50-100 ml/m², v závislosti na technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 18 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C 
až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. 
Obal: 1 l

BK-Velatura Exclusive
Polotransparentní nátěr pro dekorativní techniky

Použití: BK-Velatura Exclusive je poloprůhledný, vodou omyvatelný, akrylátový nátěr určený 
k získání speciálních efektů různými dekorativními technikami (BK-Travertino, BK-Natura, BK-
Concrete Style). Doporučuje se pro vnitřní použití.
Odstíny: Silver, Gold a Silver&Gold.
Příprava a aplikace: Povrch, na který se barva nanáší, musí být pevný, čistý a suchý. V případě 
aplikace na vysoce savé povrchy (např. BK-Travertino) je nutné povrch předem naimpregnovat 
přípravkem BK-Penetrat nebo BK-Ultra Prime pro snížení a vyrovnání nasákavosti. BK-
Velatura Exclusive je nátěr, který je připraven k aplikaci a v případě potřeby lze ředit vodou do 
20 % (0,2 l vody na 1 l přípravku). Před použitím hmotu jemně promíchejte. Hmota se nanáší 
dlouhosrstým štětcem, válečkem nebo houbičkou postupně na menší plochy 1-2 m². Dokud 
je hmota ještě v pastovitém stavu, odstraňte přebytečný materiál houbou nebo tvrdou 
plastovou stěrkou v závislosti na použité dekorační technice. Doba schnutí mezi vrstvami 
BK-Velatura Exclusive je 4-6 hodin.
Teplota vzduchu a podkladu při pokládce by měla být v rozmezí +5°C až +30°C. Barva je 
suchá na dotek po 6-8 hodinách v závislosti na podmínkách, přičemž plné odolnosti fi lmu je 
dosaženo po 3 týdnech. Podrobnější pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Asi 60 - 120 ml/m², v závislosti na podkladu a technice aplikace.
Doba použitelnosti a skladování: 18 měsíců v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C 
až +25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Obal: 1 l
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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


