
Podlaga na katero se vgrajuje termoizolacijski sistem mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, mastnih madežev ipd. Ustrezne podlage so vse površine iz polne in votle opeke, gaziranega betona, 
blokov, cementno-apnenih malt (starih najmanj mesec dni), betonske površine (stare najmanj 2 meseca), 
vlaknocementne plošče, dobro vezani sloji mineralnih malt ipd.

Pred začetkom dela je treba preveriti kakovost podlage. Opravite vizualni pregled podlage, preverite, 
ali obstaja prah, luščenje barve, vlaga, ostanki olja, maščobe, slabo vezani sloji ipd.

Površine morajo pred lepljenjem biti dobro očiščene od prahu, oprane in posušene. Betonske površine 
operete z vročo vodo in nato osušite. Slabo vezane sloje dekorativnih ometov in barv je treba popolnoma 
odstraniti. V primeru površin, okuženih z algami in plesni, je treba izvesti čiščenje in razkuževanje. V primeru 
pojava luščenja je treba dobro okrtačiti in očistiti površino.

Pred začetkom dela je treba preveriti tudi ravnost podlage. Odstopanje fasadne površine od vertikalne 
ravni je treba preveriti pred lepljenjem plošč in sme znašati max. ± 1 cm na 3 m’. Polnjenje morebitnih 
praznin in izravnavanje v debelinah do max. 10 mm, lahko opravite z lepilom, ki lepi izolacijske plošče. V 
primeru večjih praznin jih je treba predhodno zapolniti z ometanjem. Debeloslojni premazi lepila vodijo do 
razpok in premikanja EPS plošč, kar se lahko odraža v obliki razpok na zadnjem sloju toplotnoizolacijskega 
sistema.

Nosilnost podlage preverite s praskanjem, strganjem ali rezanjem s skalpelom in nato preskusite oprijem 
z lepilnim trakom. V primeru upravičenega dvoma v kakovost podlage je treba kos mrežice potopiti v sloj 
lepila, tako da del mrežice ostane prost. Po 7 dneh izvlecite mrežico. Če pri tem ne pride do odvajanja v sloju 
podlage, niti do odvajanja na stiku lepilo- podlaga, ima podlaga zadovoljivo kakovost in lahko nadaljujete 
z vgradnjo sistema.

Vsa mokra dela v notranjosti morajo biti končana pred postavljanjem plošč na objekt objekta, končano 
mora biti postavljanje stavbnega pohištva, okenskih polic, končana vsa krovska in kleparska dela, nameščene 
zunanje instalacije, zapolnjene fuge, z betonskih površin odstranjene nečistoče od opažev ipd.

Lepljenje MW plošč iz kamene volne v okviru Bekatherm Prestige termoizolacijskega sistema se izvaja s 
pomočjo BK-StirolFix WDVS-a, BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special-a.

Priprava mase poteka z rahlim dodajanjem prahu v približno 26-28 % vode (6,5-7 l vode za 25 kg prahu), 
s stalnim mešanjem z električnim mešalnikom do popolne homogenizacije. Maso pustite stati 10 minut, nato 
še enkrat premešajte in po potrebi dodajte vodo, da bi prilagodili ustrezno konsistenco lepila (ne več kot 28 % 
skupno).

Pred začetkom lepljenja plošč se postavlja začetna aluminijasta letev, na katero se nanese določena količina 
lepila, da bi dosegli tesnjenje s spodnje strani in potem nanjo postavite prvo vrsto MW plošč. Širina začetne letve 
ustreza debelini uporabljenih MW plošč. Z uporabo začetne letve se doseže ustrezno pozicioniranje prve vrste 
MW plošč, zaščito plošč pred mehanskimi poškodbami, prodiranjem insektov v sistem Pri postavljanju začetne 
letve je treba zagotoviti najmanj 30 cm oddaljenosti od tal da bi se zmanjšalo vlaženje termoizolacijskega sistema 
in oprijemanje v najbolj kritičnem območju.

Pri lepljenju MW plošč je treba celotno površino plošče premazati s tenkim slojem lepila. Lepilo se nato 
nanese po celotnem obodu MW plošče z dodatkom petih točk nanosa na sredini plošče, premera približno 
15 cm t.i. pogače lepila. Trakove po obodu plošče je treba nanašati v širini najmanj 5 cm in debelini od 2.0-2.5 
cm. Minimalno območje stika s podlago mora biti 40 %. Zaradi teže mineralne volne je priporočljivo lepljenje 
prve vrste plošč na vseh straneh objekta in potem na isti način pristopiti lepljenju druge, tretje in naslednjih 
vrst. Druga vrsta plošč se postavlja z odmikom najmanj 30 cm glede na začetek plošč iz prve vrste, t.i. pravilo 
striženja (to pravilo se spoštuje tudi pri lepljenju vseh naslednjih vrst). Plošče lepite tesno eno poleg druge tako 
da lepilo ne zahaja na kontaktne površine med dvema ploščama. Lepljenje plošč okoli odprtin zahteva posebno 
pozornost. Treba je obrezati plošče, da bi se izognili prekrivanju linij odprtin z linijami plošč. Čas obdelovalnosti 
pripravljenega lepila: 1.5-2.0 h odvisno od okoljskih pogojev.

NAVODILO ZA VGRADNJO
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Druga vrsta MW plošč se postavlja z odmikom 
najmanj 30 cm glede na plošče iz prve vrste, t.i. pravilo 
striženja (to pravilo se spoštuje tudi pri lepljenju 
vseh naslednjih vrst). Pravilo zobnega spoja je treba 
upoštevati na vogalih objekta (navzkrižno lepljenje 
plošč) s previsom plošče na vogalih najmanj 5 cm, 
preko zunanje površine MW plošče s sosedne strani.

 Plošče lepite tesno eno poleg druge tako da 
lepilo ne zahaja na kontaktne površine med dvema 
MW ploščama. Morebitne razpoke zapolniti s kosci 
MW plošč ali nizko raztezno PU peno za ta namen 
BK-PUR EPS Kleber Gun  , nikakor ne z lepilom.

Lepljenje MW ploča oko otvora zahteva posebnu 
pažnu. Neophodno je izvršiti ukrajanje MW ploča 
kako bi se izbeglo poklapanje linija otvora sa linijama 
ploča.

 Čas obdelovalnosti pripravljenega materiala: 
1,5- 2,0 h odvisno od okoljskih pogojev.

Čas sušenja lepila v normalnih pogojih (T=+23-
25 °C, relativna vlažnost zraka=50-60

%) znaša najmanj 48 h, potem pa se lahko 
začne z sidranjem, obrezovanjem viška plošč in 
brušenju morebitnih neravnin.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji 
mora biti v območju od +5 °C do

+30 °C. Ne delajte na neposrednem soncu, 
vetru in dežju. Visoka vlaga in nizke temperature 
lahko podaljšajo čas sušenja lepila.

Najmanj dva dni po lepljenju MW plošč se lahko začne z obrezovanjem viška plošč na vogalih 
objekta, S sidranjem se doseže dodatno mehansko pritrjevanje plošč. Sidranje MW plošč je 
potrebno na vseh vrstah podlag.

Sidranje poteka istočasno z lepljenjem MW plošč. Sidra morajo vedno prehajati skozi sloj 
lepila. Pri izbiri dolžine sider s ciljem zagotavljanja odpornosti proti izvlečenju iz sloja podlage, 
je treba upoštevati debelino izolacijske plošče in debeline slojev vgrajenih materialov. Globina 
lukenj mora biti 10-15 mm daljša od dolžine uporabljenih sider. 

03. SIDRANJE
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Armiranje in izravnavanje celotne fasadne površine v okviru Bekatherm Prestige 
termoizolacijskega sistema se izvaja s pomočjo BK-StirolFix 1 ali BK-StirolFix Special. Priprava 
mase poteka z rahlim dodajanjem prahu v približno 26-28 % vode (6,5-7 l vode za 25 kg prahu), 
s stalnim mešanjem z električnim mešalnikom do popolne homogenizacije. Maso pustite stati 10 
min, nato še enkrat premešajte in po potrebi dodajte vodo, da bi prilagodili ustrezno konsistenco 

lepila.

  Da bi preprečili morebitno pojavljanje 
diagonalnih razpok na vogalih odprtin, je treba 
pred začetkom armiranja celotne fasadne 
površine izvesti predhodno armiranje po vogalih 
odprtin. Armiranje se izvaja s pomočjo kosov 
fasadne mrežice okvirne veličine najmanj 30x50 
cm ki so postavljajo diagonalno vzdolž same 
vogale odprtin. Pripravljeni kos mrežice se položi 
v sloj svežega lepila, namenjenega armiranju, 
nanesenega z zobato gladilko (velikost zoba ~ 
8-10 mm).

Po najmanj 48h od lepljenja MW plošč, v 
normalnih pogojih, se lahko začne s postavljanjem 
mrežice na celotni fasadni površini.  

           Najprej se na celotno površino plošče nanese zelo tanek sloj lepila, ki zagotavlja boljšo 
adhezijo ojačevalne sloja na plošče iz mineralne volne. V priporočenih vremenskim pogojih 
vgradnje je potrebno približno 4 h za sušenje tega prvega sloja, potem pa se lahko začne s 
postavljanjem mrežice na celotni fasadni površini. Lepilo se nanaša z zobato gladilko (globina 
zoba 8-10 mm) potem pa se v tako nanešeno svežo lepilo vtisne armaturna mrežica od zgoraj 
navzdol, z obveznim prekrivanjem po robovih mreže vsaj 10 cm. Mrežica se vtisne tako, da 
je delno vidna, ne pa popolnoma prekrita z lepilom. Ko se mrežica vtisne, se nikakor ne sme 
dotikati izolacijske plošče, ampak mora med mrežico in izolacijsko tablo mora ostati sloj lepila 
3 do 4 mm. Preden se mrežica vtisne, je treba dodatno ojačati vogale objekta. Ojačitev se 
izvede z ustreznimi vogalnimi profili, ki imajo na sebi mrežico. Vogalni profil se postavlja v sloj 

04.  ARMIRANJE

 Optimalno število sider znaša 8-10 kos/m², odvisno od števila nadstropij stavbe, izpostavljenosti 
objekta delovanju vetra, kakovosti sider ipd. Sidranje se izvaja v skladu s prikazano shemo (za 
8 kos/m²). Na vsakem od vogalov stavbe se sidranje zaradi preventivne odpornosti proti vetru 
podvoji.
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ojačevalne  malte, da debelina sloja med profilom 
in MW ploščo ostane 3 do 4 mm. Pri vgraditvi 
mrežice na celotno površino, mrežico postavljati 
do vogalov, tako da se pride do prekrivanja z 
mrežico na vogalnih profilih.

Na tako naneseno strjeno lepilo po 24 
h sušenja nanesite zaključni sloj lepila, ki 
omogoča končno glajenje fasadne površine. Po 
izravnavanju mrežica ne sme biti vidna. Položaj 
mrežice v dokončanem armaturnem sloju mora 
biti na približno 1/3 debeline sloja s strani zgornje 
površine. Skupna debelina celotnega armaturno-
zaključnega sloja mora biti 4-5 mm.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji 
mora biti v območju od +5 °C do +30 °C. Ne delajte 
na neposrednem soncu, vetru in dežju. Visoka 
vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas 
sušenja lepila.

Pri izbiri materiala je treba upoštevati navodila in izbrati ustrezno vrsto podlage v odvisnosti od izbrane 
vrste zaključnega ometa. BK-Grund Universal je univerzalna strukturna podlaga namenjena premazovanju 
površine pred nanašanjem BK-Sil in BK Sil Si&SI in BK-Briv Special zaključnih fasadnih ometov.

Pred uporabo je treba maso najprej pomešati in nato razredčiti s približno 15-20 % vode. Podlaga se 
najpogosteje nanaša z dolgodlakim valjčkom na suho in čisto podlago, v enem sloju.

Niansiranje BK-Grund Universal-a mora biti v isti niansi kot pri zaključnem ometu. Čas sušenja v 
normalnih pogojih (T=+23-25 °C, relativna vlažnost zraka=50-60 %), pred nanašanjem malte znaša najmanj 
12 h.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v območju od +5 °C do +30 °C. Ne delajte na 
neposrednem soncu, vetru in dežju. Visoka vlaga in nizke temperature lahko občutno podaljšajo čas sušenja.

BK-Grund Silicat je strukturna podlaga na silikatni osnovi, namenjen premazovanju podlage pred 
nanašanjem BK-S Plast in BK-Sil Si&Si zaključnih fasadnih ometov.

Pred uporabo je treba maso najprej pomešati in nato razredčiti s približno 15 % vode. Podlaga se 
najpogosteje nanaša z dolgodlakim valjčkom na suho in čisto podlago, v enem sloju.

Niansiranje BK-Grund Silicat-a mora biti v isti niansi kot pri zaključnem ometu. Čas sušenja v normalnih 
pogojih (T=+23-25 °C, relativna vlažnost zraka=50-60 %), pred nanašanjem malte znaša najmanj 12 h. 
Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v območju od +15 °C do

+30 °C, relativna vlaga ne večja od 70 %. Ne delajte na neposrednem soncu, vetru in dežju. Visoka vlaga 
in nizke temperature lahko občutno podaljšajo čas sušenja.

Pred vgradnjo zaključnega fasadnega ometa je treba upoštevati predpisan čas sušenja predhodnih 
slojev, da bi se izognili napakam na zaključnem ometu. V primeru nespoštovanja priporočil proizvajalca 
glede sušenja, se na zaključnem ometu lahko pojavijo madeži, lise in druge neenakosti, v skrajnem primeru 
pa lahko pride pokanja sloja in pojavljanja mehurjev.

Pred uporabo je treba pastozne omete dobro pomešati z ročnim električnim mešalnikom in po potrebi 
razredčiti z manjšo količino vode do 1% ( do 250 ml/25 kg), da bi prilagodili konsistenco malte. Pred 
vgradnjo je treba preveriti nianso in nato opraviti izenačevanje 4-5 veder v ustrezni večji posodi,, da bi 
se odpravile morebitne razlike med posameznimi vedri. Ko se porabi četrtina mešanice, je treba je dodati 
vsebino naslednjega vedra ometa, pomešati in nadaljevati z navedenim postopkom, dokler se ne porabi 
celotna količina materiala.

05. NANAŠANJE OSNOVNEGA PREMAZA

06. VGRADNJA ZAKLJUČNEGA FASADNEGA OMETA
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Pri uporabi mineralnega zaključnega ometa BK-Briv Special, omet pripravite z dodajanjem prahu v 
približno 25-26 % vode, ob intenzivnem mešanje do popolne homogenizacije. Maso pustite stati 10 min, 
in potem še enkrat premešajte in po potrebi dodajte še malo vode, da bi prilagodili ustrezno konsistenco.

Pripravljeno malto nanesemo ročno s kovinsko gladilko v debelini največjega zrna. Nekaj minut po 
nanosu začnite z obdelavo malte s pomočjo trde plastične gladilke. Pri strukturi Rajb lahko zaribanje 
izvedemo s krožnimi, navpičnimi ali vodoravnimi gibi, dokler ne dosežemo enakomerne hrapavosti površine. 
Pri Ful strukturi obdelava poteka z krožnimi gibi.

Na neprekinjenih stenskih površinah je treba delati enakomerno in brez prekinitev, da se izognemo 
neenakostim, ki nastanejo zaradi spajanja površin, neenakomernega sušenja ipd. Treba je zagotoviti 
zadostno število delavcev, da bi spajanje del na različnih etažah gradbenega odra potekalo po principu 
‘‘mokro na mokro’’ in se na ta način zagotovila čim bolj enakomerna struktura in barva zaključnega ometa.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v območju od +5 °C do +30 °C v primeru BK-
Plast-a, BK-Sil-a, BK-Briv Special-a. V primeru vgradnje BK-S Plast-a in BK-Sil Si&Si-a temperatura zraka in 
podlage mora biti v območju +15 °C do +30 °C, relativna vlaga ne večja od 70 %.

Ne delajte na neposrednem soncu, vetru in dežju. Visoka vlaga in nizke temperature lahko občutno 
podaljšajo čas vezave malte.

Obvezna je uporaba zaščitne mreže oz. folije za gradbeni oder.

Bekament zaključni fasadni ometi posedujejo dobro odpornost na umazanijo in ne zahtevajo 
posebnega vzdrževanja.

Morebitno umazanijo lahko odstranite s spiranjem s toplo vodo in univerzalnim gospodinjskim 
čistilom (npr. detergentom za pranje). Pranje z abrazivnimi sredstvi in orodji ter z agresivnimi 
čistilnimi kemikalijami ni dovoljeno. Ponovno pleskanje fasadne površine spada v redno 
vzdrževanje in se v odvisnosti od izpostavljenosti fasadnih površina zunanjim vplivom izvaja 
na vsakih 5-10 let. Ponovno pleskanje ima estetsko pa tudi zaščitno vlogo, ker se na ta način 
zmanjša absorpcija vode fasadnega ometa in s tem se poveča trajnost zaključnih slojev sistema. 
Z rednim vzdrževanjem fasadnih površin se zmanjšuje tveganje za pojav alg in gliv. Pojav 
mikroorganizmov je značilen za termoizolacijske sisteme, najpogosteje na objektih v bližini 
dreves, rek, jezer, v kotlinah, na področjih s pogosto meglo in večjo koncentracijo vlage v zraku 
ipd. Tvegani so tudi objekti, ki so v neposrednem stiku z zemljiščem, ki je nasičeno z vlago, 
ali se počasneje suši, objekti z majhnimi previsi strešne konstrukcije kot tudi objekti s slabo 
izvedenimi detajli okoli odprtin ipd. Najbolj sta obremenjeni zahodna in severna stran objekta. 
Eden od razlogov razvoja mikroorganizmov je lahko kratek čas gradnje objekta, pri čemer se 
zmanjšuje čas sušenja v posamičnih fazah gradnje in povečuje delež zaostale vlage v stenah.

Nekateri od ukrepov za nadzor / zmanjšanje tveganja za nastanek mikroorganizmov so: 
redno čiščenje fasadnih površina, odstranjevanje površinske vode okoli objekta, čiščenje snega, 
redna kontrola drenaže okoli objekta in čiščenje žlebov itd. Pri sanaciji okuženih površin je 
treba obdelati celotno fasadno površino, ne le dele, kjer so vidni mikroorganizmi. Poseg je treba 
opraviti v skladu z navodili v tehničnem listu za BK-Sani Cid. Po odstranitvi mikroorganizmov 
je treba prepleskati obdelane površine s fasadno barvo z dodatkom biocidnega sredstva za 
zaščito suhega filma. Za podrobnejša navodila v zvezi z sanacijo okuženih površin se obrnite 
na tehnično službo. Treba je poudariti je, da pojava mikroorganizmov ni mogoče popolnoma 
preprečiti, ampak le upočasniti. Ne glede na ustrezno delovanje biocida ne mogoče zagotoviti, 
da se mikroorganizmi čez nekaj časa ne bodo pojavili. Delovanje biocida v zaključnem sloju 
sčasoma upada, tako da je treba objekte, ki se nahajajo v pogojih, ki so podvrženi razvoju 
mikroorganizmov, redno vzdrževati in jih redno pleskati na že opisan način. Na površinah 
termoizolacijskih sistemov je pogost tudi pojav kopičenja pajkov in drugih vrst insektov, ki 
predstavljajo kontaminacijo. Zgoraj omenjeno redno vzdrževanje predstavlja preventivni ukrep 
tudi v tem primeru.

Na koncu je treba poudariti, daje pojav mikroorganizmov, pajkov, insektov ipd. na fasadnih 
površinah v največji meri odvisen od podnebnih razmer in kot tak ne more biti podlaga za 
reklamacijo na kakovost termoizolacijskega sistema.

07. VZDRŽEVANJE
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Samovoljno dodajanje aditivov v komponente termoizolacijskega sistema ali medsebojno 
mešanje komponent sistema ni dovoljeno.

Med celotnim postopkom vgradnje termoizolacijskega sistema je zaradi zaščite pred 
vremenskimi vplivi obvezna uporaba zaščitnih mrež pri vgradnji BK-S Plast in BK-Sil Si&Si 
fasadnih ometov. Barvna karta zaključnih ometov je izdelana na papirju, pa je pri nanašanju 
izdelka na različne površine moč pričakovati manjša odstopanja nians od barvne karte, ki ne 
morejo biti predmet reklamacije. Zaradi uporabe naravnih mineralnih nahajališč so možna 
določena odstopanja odtenka ometa glede na ustrezen odtenek v barvni karti. Neenakomernost 
odtenka vgrajenega ometa je lahko posledica neustreznih pogojev pri vgradnji, neizvedenega 
izenačevanja, različne vpojnosti in hrapavosti podlage kot tudi neenakomerno vgrajene zaključne 
strukture fasade.

BK-Briv Special se izdeluje izključno v beli barvi in ni namenjen za niansiranje s pomočjo 
Bekament sredstev za niansiranje. Zaradi velike pH vrednosti mineralnega ometa, v primeru 
njegovega niansiranja lahko pride neenakosti na fasadni površini ki se kažejo v obliki pisanosti 
in izrazitega in / ali kasnejšega nepravilnega bledenja malte. Naknadno pleskanje mineralnega 
ometa se lahko izvede s pleskanjem z disperzijskimi barvami na akrilni ali silikatni osnovi, v 
omejeni izbiri odtenkov. Za podrobnejša navodila glede pleskanja mineralnih površin se obrnite 
na tehnično službo.

Skupno količino ometa za en objekt je treba naročiti naenkrat. Treba je izvesti izenačitev 
materiala namenjenega za neprekinjene fasadne površine, da bi se izognili neenakomernosti 
odtenka. Banja Komerc Bekament DOO ne jamči za popolno ujemanje ometov iz različnih serij, 
odstopanja v odtenku ne morejo biti predmet reklamacije.

Ocena kakovosti zaključnega ometa v pogledu nianse in strukture, se izvaja po sušenju 
materiala. Ocena se izvede vizualno, na oddaljenosti najmanj 2 m od ocenjevane površine in 
pravokotno nanjo. Primerjava z možnim, predhodno izdelanim vzorcem, na podlagi katerega 
je bil izbrana niansa / struktura, je lahko le približna, saj so zaradi različnih dejavnikov med 
vgradnjo dovoljena določena odstopanja (vremenske razmere, tehnika vgradnje, podlaga ipd.).

Če izvajalec pri vgradnji malte opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan 
ustaviti dela in o tem obvestiti proizvajalca,, ki bo v najkrajšem možnem času začel obravnavati 
reklamacijo. Pritožbe, naslovljene na proizvajalca po vgradnji večjega dela ali celotne količine 
materiala in ki zadevajo estetske lastnosti, ne morejo biti predmet pritožbe.

Pri izbiri nians za vgradnjo v termoizolacijski sistem je treba izbrati nianse z vrednostmi 
svetlosti Y nad 30. Vrednost Y kaže stopnjo odboja sončnega sevanja. Nižja kot je vrednost, 
temnejša je niansa, večje je absorbirano sevanje, kar povzroči bistveno večje segrevanje fasadne 
površine. V primeru termoizolacijskih sistemov je zaradi prisotnosti izolacijskega materiala 
prenos toplote naprej na steno zmanjšan na minimum. Zaradi tega se velika količina energije 
zadržuje v tankem sloju armirnega in dekorativnega ometa, ki sta na ta način izpostavljena 
velikim obremenitvam, ki sčasoma vodijo do razpok. V primeru akrilnega ometa BK-Plast, imajo 
odtenki ometa, dobljeni s pomočjo organskih pigmentov manjšo odpornost proti izpiranju zaradi 
padavin kot tudi dolgotrajno obstojnost barve. Spremembe na fasadnih površinah, ki nastanejo 
kot posledica zunanjih vplivov in se nanašajo na estetiko zaključnega ometa, ne morejo biti 
predmet reklamacije.

08. SPLOŠNE OPOMBE
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