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Síla je v našich rukou



CLASSIC PRODUKTY PRO
STROJNÍ OMÍTÁNÍ

BK-Nivelator
Podklad pro vysoce savé povrchy
Použití: Hloubkový nátěr určený k vyrovnání a neutralizaci nerovnoměrně savých povrchů 
jako je pórobeton, cihla, porézní kámen atd. Používá se jako podklad pro vysoce savé 
povrchy před omítáním vápenocementovými a sádrovápenatými omítkami, aby se 
zabránilo nerovnoměrnému vysychání a praskání omítky, dále před hlazením stěrkovacími 
hmotami. Zaschlý nátěr je bezbarvý a nemá negativní vliv na paropropustnost systému.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nátěr aplikuje, musí být pevný, suchý a 
bezprašný. BK-Nivelator se připravuje zředěním s vodou v poměru 1:6 až 1:10 v závislosti 
na savosti podkladu. Nátěr se nanáší válečkem, štětcem nebo rozprašovačem. U vysoce 
savých povrchů lze provést dvojí aplikaci na principu mokré do mokrého.Teplota vzduchu 
a podkladu při pokládce by měla být v rozmezí +5 ºC až +30 ºC. Nepracujte na přímém 
slunci, dešti nebo silném větru.
Trvání a skladování: Až 18 měsíců, v originálním balení. Skladujte při teplotě +5°C až 
+25°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
Spotřeba: 30-60 g/m² v závislosti na savosti podkladu.
Obal: 10; 20 kg

BK-Beton Kontakt
Strukturální základní nátěr pro hladké povrchy

Použití: Strukturální základní nátěr určený ke zvýšení a vyrovnání přilnavosti špatně 
savých hladkých podkladů s vysokou hustotou před omítkou vápenocementovými a 
sádrovápenatými maltami. BK-BetonKontakt se doporučuje zejména pro hladké betony 
i prefabrikované betonové povrchy. Používá se také jako základní nátěr v systémech 
pokládky dlaždic.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se nanáší BK-Beton Kontakt, musí být pevný, 
suchý a zbavený prachu. Před použitím je nutné přípravek předem důkladně promíchat 
a zhomogenizovat a dle potřeby zředit vodou v malém množství max. do 1 %, (0,06 l 
vody na 6 kg výrobku; 0,20 l vody na 20 kg výrobku). Základní nátěr se nanáší štětcem 
nebo válečkem s dlouhým vlasem v jedné vrstvě. Je možná strojní aplikace s vhodným 
vybavením. Požadovaná doba schnutí do nanesení omítky je min. 4 h. Podrobnější 
pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Aplikační teplota: Od +5°C do +30°C. Nepracujte na přímém slunci, dešti nebo silném 
větru.
Spotřeba: cca 0,5 kg/m².
Doba použitelnosti a skladování: Až 18 měsíců v originálním uzavřeném obalu. Skladujte 
při teplotách od +5°C do +25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.
Obal: 6; 20 kg
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Vyrovnává a neutralizuje 
vysoce savé povrchy

Zvyšuje drsnost 
podkladu 

Zlepšuje přilnavost 

Snižuje nasákavost 
povrchu 

Prodlužuje 
dobu nanášení 
následujících 

vrstev 



CLASSIC PRODUKTY PRO
STROJNÍ OMÍTÁNÍ

P
O

D
K

LA
D

R
U

Č
N

Í A
 S

TR
O

JN
Í M

A
LT

A

CLASS

EN 998 - 1

CS II
W1

BK-Mal 420
Cementovo-vápenná malta pro venkovní stěny

Použití: Zesílená cementovo-vápenná malta pro mechanické i ruční nanášení na vnější 
a vnitřní stěny z cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek je použitelný pro 
mokré spáry, pro povrchy, na které bude instalována keramika. Výrobek se vyznačuje 
vysokou mechanickou pevností a dobrou přilnavostí k podkladu, proto je tento typ 
malty vhodný zejména tam, kde budou později osazovány těžší stěnové prvky.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, 
bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by 
měly být dokončeny před zahájením omítání. U stěn zděných z tvárnic a cihel, stejně 
jako v případě výrazných nerovností na povrchu, je nutné nejprve nanést naředěnou 
maltu (stříkačku). V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na 
podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. U silně savých, 
porézních podkladů (siporexové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, 
aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje 
intenzivním smícháním prášku s cca 22-24% vody (asi 7 litrů vody na 30 kg prášku). 
Omítka se nanáší nejčastěji dvoustupňově, metodou čerstvé na čerstvé, pásovým 
strojem na předem připravený suchý podklad o tloušťce min. 10 mm a max. 25 mm. Poté 
maltu rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných 
větších tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé 
do požadované tloušťky (max. 40 mm).
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C. Malta musí 
vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny 
naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 12-13 kg/m²/cm tloušťky.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách. Datum výroby vyraženo na obalu.
Obal: 30 kg

Pro vnější použití Výjimečná 
zpracovatelnost 

Výborná přilnavost Třída CS II W1 podle 
normy EN 998-1

CLASS

EN 998 - 1

CS IV
W2

BK-Mal 520
Cementová malta pro vnitřní a vnější stěny
Použití: Cementová malta určená pro mechanické a ruční nátěry vnějších a vnitřních stěn z 
cihel, tvárnic, pórobetonu, betonu, betonových desek atd. Výrobek se vyznačuje vysokou 
mechanickou pevností a dobrou přilnavostí k podkladu, proto je tento typ malty vhodný 
zejména do prostor se zvýšenou vlhkostí, mokrých uzlů, sklepů, koupelen a kuchyní.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, 
bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly být 
dokončeny před zahájením omítání. U stěn zděných z tvárnic a cihel, stejně jako v případě 
výrazných nerovností na povrchu, je nutné nejprve nanést naředěnou maltu (stříkačku). V 
případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton 
Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. V případě vysoce savých, porézních podkladů 
(pórobetonové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, aby nedocházelo k 
nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje intenzivním smícháním 
prášku s cca 21-23% vody (asi 6,5-7 litrů vody na 30 kg prášku). Maltu nanášejte strojově 
pásovým způsobem v tloušťce minimálně 10 mm. V případě potřeby větších tlouštěk je nutné 
maltu průběžně nanášet podle zásady čerstvé na čerstvé do maximální celkové tloušťky 30 
mm. Po nanesení se malta vyrovná pomocí H-latě. Po určité době, v závislosti na podmínkách 
v místě instalace (zpravidla několik hodin), se přistoupí k fi nální úpravě omítky adekvátním 
nástrojem (škrabka, piraňa apod.), po které zůstane povrch drsný. Konečný vzhled získáme 
broušením, navlhčením povrchu vodou a broušením houbičkou, čímž získáme jemný 
konečný vzhled. Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní malty se nedoporučuje. 
Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 14-15 kg/m²/cm tloušťky.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 30 kg

Výborná přilnavost Třída CS IV W2 
podle normy EN 

998-1

Pro vnější i vnitřní 
použití 

Vhodné do vlhkých 
místností 



BK-Mal 220
Cementovo-vápenná malta pro vnitřní stěny
Použití: Cementovo-vápenná malta pro mechanické i ruční nanášení na vnitřní stěny z 
cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek je použitelný pro mokré spáry, 
jako i pro povrchy, na které bude instalována keramika.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, 
bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by měly 
být dokončeny před zahájením omítání. V případě omítání betonu nebo jiných hladkých 
povrchů je nutné na podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. 
V případě vysoce savých, porézních podkladů (např. tvárnice Siporex) je nutné na 
podklad aplikovat BK-Nivelator, aby se zabránilo nerovnoměrnému vysychání a praskání 
malty. V případě výrazných nerovností na povrchu je nutné předem nanést BK-Mal 120. 
Malta se připravuje intenzivním mícháním prášku s cca 22-24% vody. Maltu nanášejte 
strojně pásovým způsobem v minimální tloušťce 10 mm, maximálně 25 mm. Poté maltu 
rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných větších 
tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé do 
požadované tloušťky (max. 40 mm). Malta musí vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní 
malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 11-12 kg/m²/cm tloušťky.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách.
Obal: 30 kg

CLASS

EN 12004

CS I
W1

Pro vnitřní použití Vhodné do vlhkých 
místností 

Třída CS I W1 podle 
normy EN 12004

CLASSIC PRODUKTY PRO
STROJNÍ OMÍTÁNÍ

BK-Mal 320
Sádrovo-vápenná omítka na vnitřní stěny
Použití: Zesílená cementovo-vápenná malta pro mechanické i ruční nanášení na vnější 
a vnitřní stěny z cihel, tvárnic, siporexových tvárnic a betonu. Výrobek je použitelný pro 
mokré spáry, pro povrchy, na které bude instalována keramika. Výrobek se vyznačuje 
vysokou mechanickou pevností a dobrou přilnavostí k podkladu, proto je tento typ 
malty vhodný zejména tam, kde budou později osazovány těžší stěnové prvky.
Příprava a aplikace: Podklad, na který se omítka nanáší, musí být pevný, čistý a suchý, 
bez uvolněných částí a mastných skvrn. Uzávěry děr, spár, elektrických otvorů by 
měly být dokončeny před zahájením omítání. U stěn zděných z tvárnic a cihel, stejně 
jako v případě výrazných nerovností na povrchu, je nutné nejprve nanést naředěnou 
maltu (stříkačku). V případě omítání betonu nebo jiných hladkých povrchů je nutné na 
podklad nanést BK-Beton Kontakt, aby se zlepšila přilnavost omítky. U silně savých, 
porézních podkladů (siporexové tvárnice) je nutné na podklad aplikovat BK-Nivelator, 
aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání a praskání malty. Malta se připravuje 
intenzivním smícháním prášku s cca 22-24% vody (asi 7 litrů vody na 30 kg prášku). 
Omítka se nanáší nejčastěji dvoustupňově, metodou čerstvé na čerstvé, pásovým 
strojem na předem připravený suchý podklad o tloušťce min. 10 mm a max. 25 mm. Poté 
maltu rozetřete pomocí H-tyče, ořízněte, plstěte a uhlaďte. V případě požadovaných 
větších tlouštěk malty je nutné průběžně nanášet maltu podle zásady čerstvé na čerstvé 
do požadované tloušťky (max. 40 mm).
Optimální počasí podmínky: Teplota podkladu a vzduchu +5°C až +25°C. Malta musí 
vytvrdnout rovnoměrně. Přímé zahřívaní malty se nedoporučuje. Podrobné pokyny 
naleznete v technickém listu produktu.
Spotřeba: Cca 12-13 kg/m²/cm tloušťky.
Doba použitelnosti a skladování: 12 měsíců v originálním balení v suché místnosti na 
paletách. Datum výroby vyraženo na obalu.
Obal: 30 kg

Pro vnitřní použití Výjimečná 
zpracovatelnost 

Výborná přilnavost
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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


