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BEKATHERM
Standard White

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Потрошувачка 
по 1m2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕЊЕ

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за лепење на EPS плочи
или
BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за лепење на EPS и MW плочи и за 
армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX 1
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS G и 
MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS,EPS G,XPS и MW плочи и вметнување
арматурна мрежа

25 kg

5-6

5-6,5

5-6,5

5-6,5

2. ИЗОЛАЦИСКА ПЛОЧА

BEKATHERM EPS F  
Плочи од експандиран полистирен
или
BEKATHERM EPS F GOLD
Плочи од експандиран полистирен

1 m2 1,05

3. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за лепење на EPS и MW плочи 
и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS,EPS G и 
MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање
на мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS,EPS G,XPS и MW плочи и вметнување 
арматурна мрежа

25 kg

5-6

5-7

5-7

5-7

4. АРМАТУРА/ФАСАДНА 
МРЕЖИЧКА

BEKATHERM MREŽICA  145 
Фасадна мрежичка
или
BEKATHERM  MREŽICA  160
Фасадна мрежичка

50 m2 1,10

5. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за лепење на EPS и MW плочи 
и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS G и 
MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање 
на мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS,EPS G,XPS и MW плочи и вметнување
арматурна мрежа

25 kg **

6. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ 
(ПОДЛОГА)  

BK-GRUND UNIVERSAL
Универзалнa структурна подлога
или
BK-GRUND SILICAT
Структурна подлога за силикатни 
малтери и бои

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ЗАВРШЕН ФАСАДЕН 
МАЛТЕР

BK-PLAST
Фасаден малтер на акрилна база
или
BK-SIL Si&Si
Фасаден малтер на силикатнo-силиконска база
или
BK-SIL 
Фасаден малтер на силиконска база

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот
   * Во зависност од лепило за лепење и армирање и завршног фасадног малтера, ние нудиме гаранција за фасаден систем од 10, 20 или 25 години. 
 **  Количината на лепило за армирање изразено е под точката 3. 
*** Во зависност од гранулацијата и структурата на фасадниот малтер.
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BEKATHERM
Standard Graphite

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Потрошувачка 
по 1m2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕЊЕ

BK-STIROLFIX 1
Флексибилно лепило за лепење на EPS, 
EPS G и MW плочи и за армирање на 
мрежичка
или

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за 
лепење на EPS,EPS G,XPS и MW плочи и 
вметнување арматурна мрежа

25 kg 5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА BEKATHERM EPS GRAFIT 
Плочи од експандиран полистирен 1 m2 1,05

3. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS 
G и MW плочи и за армирање на мрежичка
или

BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање 
на мрежичка
или

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за 
лепење на EPS,EPS G,XPS и MW плочи и 
вметнување арматурна мрежа

25 kg 5-7

4. АРМАТУРА/ФАСАДНА 
МРЕЖИЧКА

BEKATHERM MREŽICA  145 
Фасадна мрежичка
или

BEKATHERM MREŽICA  160
Фасадна мрежичка

50 m2 1,10

5. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS 
G и MW плочи и за армирање на мрежичка
или

BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање на 
мрежичка
или

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за 
лепење на EPS,EPS G,XPS и MW плочи и 
вметнување арматурна мрежа

25 kg **

6. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ 
(ПОДЛОГА)  

BK-GRUND UNIVERSAL
Универзалнa структурна подлога
или

BK-GRUND SILICAT
Структурна подлога за силикатни малтери 
и бои

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ЗАВРШЕН ФАСАДЕН
МАЛТЕР

BK-PLAST
Фасаден малтер на акрилна база
или

BK-SIL Si&Si
Фасаден малтер на силикатнo-силиконска 
база
или

BK-SIL 
Фасаден малтер на силиконска база

25 kg

2,3-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот
   * Во зависност од лепило за лепење и армирање и завршног фасадног малтера, ние нудиме гаранција за фасаден систем од 10, 20 или 25 години. 
 **  Количината на лепило за армирање изразено е под точката 3. 
*** Во зависност од гранулацијата и структурата на фасадниот малтер.
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BEKATHERM
Prestige

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Потрошувачка 
по 1m2

1. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕЊЕ

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за лепење на EPS и MW плочи и за 
армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX 1
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS G 
и MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за армирање 
на мрежичка

25 kg 5-6,5

2. ИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА KAMENA FASADNA VUNA 1 m2 1,05

3. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS 
G и MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање на 
мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за армирање 
на мрежичка

25 kg 5-7

4. АРМАТУРА/ФАСАДНА 
МРЕЖИЧКА

BEKATHERM MREŽICA 160 
Фасадна мрежичка 50 m2 1,10

5. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX 1 
Флексибилно лепило за лепење на EPS, EPS 
G и MW плочи и за армирање на мрежичка
или
BK-STIROLFIX WHITE
Бело флексибилно лепило за армирање 
на мрежичка
или
BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење на 
EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за армирање 
на мрежичка

25 kg **

6. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ 
(ПОДЛОГА)

BK-GRUND UNIVERSAL
Универзалнa структурна подлога 
или
BK-GRUND SILICAT
Структурна подлога за силикатни 
малтери и бои

8; 25 kg 0,20-0,25

7. ЗАВРШЕН ФАСАДЕН МАЛТЕР

BK-S PLAST
Фасаден малтер на акрилна база
или
BK-SIL Si&Si
Фасаден малтер на силикатнo-силиконска 
база
или
BK-SIL 
Фасаден малтер на силиконска база

25 kg

2,4-3,3 ***

2,4-3,3 ***

2,3-3,2 ***

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот
   * Во зависност од лепило за лепење и армирање и завршног фасадног малтера, ние нудиме гаранција за фасаден систем од 10, 20 или 25 години. 
 **  Количината на лепило за армирање изразено е под точката 3. 
*** Во зависност од гранулацијата и структурата на фасадниот малтер.
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BEKATHERM
Plus

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ

Слој Намена на производот Производ Пакување Е. M. Потрошувачка 
по 1m2

1. ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН 
ПРЕМАЗ

BK-HIDROSTOP 2 - HYDRO категорија
Двокомпонентен хидроизолационен 
премаз

20+5 kg 1,5***

2. ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕЊЕ

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење 
на EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за 
армирање на мрежичка

25 kg 5-6,5

3. ИЗОЛАЦИОНА ПЛОЧА BK-DUR XPS
Плочи од екструдиран полистирен 1 m2 1,05

4. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високо-флексибилно лепило за лепење 
на EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за 
армирање на мрежичка

25 kg 5-7

5. АРМАТУРА/ФАСАДНА 
МРЕЖИЧКА

BEKATHERM MREŽICA 160 
Фасадна мрежичка 50 m2 1,10

6. ЛЕПИЛО ЗА АРМИРАЊЕ

BK-STIROLFIX SPECIJAL
Високо-флексибилно лепило за лепење 
на EPS, EPS G, XPS и MW плочи и за 
армирање на мрежичка

25 kg **

7. ОСНОВЕН ПРЕМАЗ 
(ПОДЛОГА)  

BK-GRUND UNIVERSAL
Универзалнa структурна подлога 8; 25 kg 0,20-0,25

8. ЗАВРШЕН ФАСАДЕН МАЛТЕР BK-KUL 
Moзаичен фасаден малтер 25 kg 5

       За детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот
   * Во зависност од лепило за лепење и армирање и завршног фасадног малтера, ние нудиме гаранција за фасаден систем од 10, 20 или 25 години. 
 **  Количината на лепило за армирање изразено е под точката 3. 
*** Во зависност од гранулацијата и структурата на фасадниот малтер.



ПРОИЗВОДИ КОРИСТЕНИ ВО BEKATHERM СИСТЕМИТЕ

Слика Име Опис

BK-STIROLFIX BASE
Лепило за лепење на EPS плочи

Лепило на цементна основа наменето за лепење исклучиво на EPS 
плочи (стиропор), на различни минерални површини. Производот 
не е наменет за вметнување на арматурна мрежичка ниту пак за 
израмнување на целокупната фасадна површина. Производот се 
користи како компонента за лепење на EPS плочи (стиропор) во 
рамките на BEKATHERM Standard системот за термоизолација.

BK-STIROLFIX WDVS
Лепило за лепење на EPS и MW 
плочи и армирање на мрежичка

За лепење на термоизолациски EPS плочи (стиропор) на цврсти 
фасадни површини, вметнување на арматурна мрежичка и 
израмнување на целокупната фасадна површина, како и за лепење 
на табли од минерална волна. BK-StirolFix WDVS се користи како 
лепило за лепење на EPS плочи во рамките на BEKATHERM Standard, 
oдносно за лепење на MW плочи во рамките на BEKATHERM Prestige 
системот за термоизолација.

BK-STIROLFIX 1
Флексибилно лепило за лепење на 
EPS, EPS G и MW плочи и армирање  

на мрежичка

Mинерално флексибилно лепило наменето за лепење на плочи од 
стиропор (EPS плочи), графитен стиропор (EPS G плочи), како и плочи 
од минерална волна (MW плочи), на цврсти фасадни површини, 
како и за вметнување на арматурна мрежичка и израмнување 
на целокупната фасадна површина. BK-StirolFix 1 се користи како 
лепило за лепење и како базен слој, те. лепило за армирање 
во рамките на двата BEKATHERM системи за термоизолација 
(BEKATHERM Standard систем со EPS термоизолациски плочи и 
BEKATHERM Prestige со MW плочи).

BK-STIROLFIX SPECIAL
Високофлексибилно лепило за 

лепење на EPS, EPS G, XPS и MW 
плочи и армирање на мрежичка 

Mинерално, високофлексибилно полимер-цементно лепило 
наменето за лепење на плочи од експандиран (EPS плочи) и 
екструдиран (XPS плочи) полистирен, за лепење на полистирен, за 
лепење на плочи од графитен стиропор и минерална волнa (MW 
плочи), на различни минерални подлоги, како и за вметнување 
на арматурна мрежичка и израмнување на целокупната фасадна 
површина. BK StirolFix Special се користи како лепило за лепење и 
како базен слој, те. лепило за армирање во рамките на BEKATHERM 
Prestige системот за термоизолација. 

BEKATHERM EPS GRAFIT
EPS - плочи од експандиран 

полистирен со додаток на графит

Се карактеризира со ниска топлинска спроводливост со 
зголемена механичка цврстина. Топлинските карактеристики 
подобрени се за 20%. Bekatherm EPS Grafi t се плочи изработени 
од експандиран полистирен (стиропор) со додаток на графит, по 
постапка на производство во согласност со SRPS EN 13163. Наменет 
е за вградување во контактни фасадни системи за термоизолација 
(ETICS), a во зависност од механичките, безбедносните и термичките 
барања може да се користи како слој за термоизолација во сендвич 
панели, сендвич ѕидови, за термоизолација на внатрешните 
ѕидови, плафони и покриви.

BEKATHERM EPS F
EPS - плочи од експандиран 

полистирен 

Bekatherm EPS F е фасадна термоизолациона плоча изработена од 
експандиран полистирен (стиропор) без додавање на какви било 
примеси во постапката на производство во согласност со SRPS EN 
13163. Наменет е за вградување во контактни фасадни системи за 
термоизолација (ETICS). Bekatherm EPS F e термоизолациски слој 
во ETA сертифицираниот BEKATHERM Standard фасаден систем за 
термоизолација. Во зависност од механичките, безбедносните и 
термичките барања може да се користи како слој за термоизолација 
во сендвич панели, сендвич ѕидови, за термоизолација на 
внатрешните ѕидови, плафони и покриви.

BEKATHERM EPS GOLD
EPS - плочи од експандиран 

полистирен 

Bekatherm EPS GOLD е фасадна термоизолациона плоча со подобрени 
перформанси во однос на стандардните фасадни термоизолациски 
плочи. Се карактеризира со ниска топлинска спроводливост со 
зголемена механичка цврстина. Bekatherm EPS GOLD се плочи 
изработени од експандиран полистирен (стиропор) без додавање на 
какви било примеси во постапката на производство во согласност со 
SRPS EN 13163. Наменет е за вградување во контатните фасадни системи 
за термоизолација (ETICS). Bekatherm EPS GOLD e термоизолациски 
слој во BEKATHERM Standard фасадниот систем за термоизолација. 
Во зависност од механичките, безбедносните и термичките барања 
може да се користи како слој за термоизолација во сендвич панели, 
сендвич ѕидови, за термоизолација на внатрешните ѕидови, плафони 
и покриви..

BK-DUR
XPS - плочи од екструдиран 

полистирен 

BK-Dur, е термоизолациона плоча изработена од екструдирана 
полистиренска пена (стиродур), со ребраста површинска структура, 
отпорна на вода (влага) и високи потисни оптоварувања. Наменет е 
за изолација на новоградба и за реновирање на постоечките градби. 
Tврдо пресуваните плочи со структура на затворени клетки, на 
зградата ѝ овозможуваат да „дише”. Oва се постигнува со посебна 
мешавина и состав на клетки во комбинација со површината за 
обработка. Се применува за изолација на темели, изолација на 
подови со големо потисно оптоварување, перманентна изолација, 
изолација на рамни покриви.
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BEKATHERM MREŽICA 145/160
Fasadna mrežica

Staklena mrežica se ugrađuje čitavom površinom u sloj građevinskog 
lepka sa preklapanjem od minimalno 10 cm na svim spojevima mrežice.

BK-PENETRAT 
Високо пенетрирачка подлога за 

слабо врзувачки површини 

Длабински, паропропустлив премаз наменет за импрегнација, 
изедначување и зацврстување на сите видови на минерални 
надворешни и внатрешни подлоги. Се применува кај 
апсорбирачки површини, пред нанесување на следните слоеви 
со цел подобрување на адхезијата. Поради своите нано честички 
има способност на исклучителна пенетрација, и поради тоа е 
погоден при реставрација и санација на споменици на културата 
и историски стари објекти, кога е потребно дополнително да се 
поврзат и зајакнат трошните и оштетени површински малтери.

BK-GRUND UNIVERSAL
Универзална структурна подлога

Универзална структурна подлога наменета за изедначување, 
неутрализација, зацврстување и водоотпорност на подлогата 
пред нанесување на сите видови на фасадни бои и декоративни 
малтери, освен силикатни бои/малтери. Се препорачува тонирање 
со BK-Grund Universal подлога во иста нијанса како завршниот слoj.

BK- GRUND SILICAT
Структурна подлога за силикатни 

малтери и бои

Структурна силикатна подлога за премачкување на варови, 
варово-цементни и цементни површини поради изедначување, 
неутрализација и зацврстување на подлогата пред нанесување на 
силикатни декоративни малтери.
Се препорачува тонирање на BK-Grund SIlicat подлогата во иста 
нијанса како завршниот слој. Може да се користи во екстериери и 
ентериери.

BK-PLAST
Фасаден малтер на акрилна основа

Tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju izrađen na bazi 
visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih 
površina. Karakteriše ga dobra adhezija za podlogu, izuzetna obradivost, 
visoka čvrstoća i vodoodbojnost.

BK-SIL SI&SI
Фасаден малтер на силикатно-

силиконска основа

Висококвалитетен силикатен декоративен малтер во пастозна 
состојба, со голема цврстина, исклучителна обработливост и добра 
паропропустливост со силиконски адитиви за зголемување на 
водоотпорност. Oтпорен е на УВ зрачење и атмосферски влијанија. 
Поради своите карактеристики се препорачува при санација на 
стари објекти и за заштита на споменици на култура. Можност за 
нијансирање во повеќе од 1300 нијанси.

BK-SIL
Фасаден малтер на силиконска 

основа

Висококвалитетен силиконски декоративен малтер во пастозна 
состојба, со добра паропропустливост, исклучителна обработливост, 
водоотпорност  и отпорност на УВ зрачење и атмосферски 
влијанија. Можност за нијансирање во повеќе од 1300 нијанси.

BK-S PLAST
Фасаден малтер на силикатна 

основа 

Tенкослоен силикатен декоративен малтер во пастозна состојба 
наменет за заштита на ѕидни површини. Се карактеризира со 
добра адхезија за подлогата, исклучителна обработливост, висока 
цврстина, негорливост и добра паропропустливост. Oтпорен е на УВ 
зрачење и атмосферски влијанија. Поради своите карактеристики 
се препорачува при санација на стари објекти и за заштита на 
споменици на култура. Можност за нијансирање во повеќе од 1300 
нијанси.
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BK BRIV SPECIAL
Фасаден минерален малтер

Минерален тенкослоен декоративен малтер на варовно-цементна 
основа, наменет за заштита и декорирање на надворешни фасадни 
површини.

BK-KUL
Moзаичен фасаден малтер

Декоративен мозаичен малтер од повеќебојно зрно за трајна 
заштита на ѕидните површини. Поседува исклучителна цврстина, 
водоотпорност и постојаност на атмосферски влијанија. Гранулација 
(големина на зрно): 1,5 mm.

BK-HIDROSTOP 2
Двокомпонентен хидроизолационен 

премаз 

Двокомпонентен, хидроизолационен, полимер-цементен премаз, 
за хоризонтална и вертикална заштита на површината од влага. 
Се хористи за хидроизолација на потенцијално влажни простории: 
кујни, бањи, туш кабини, базени, подрумски површини, тераси итн. 
Наменет е за внатрешна и надворешна употреба, за позитивен 
и негативен притисок на вода ≤1,5 bar. Погоден е за изолација на 
површини кои се во долготраен директен контакт со вода.


