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1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN DRUŽBE  
  
Trgovski naziv proizvoda: BK-StirolFix White  
Podatki o proizvajalcu:  
Banja Komerc Bekament D. O. O. 
34304 Banja 
Aranđelovac 
tel. 034-6777-500 
faks 034-6777-505  
e-pošta:komercijala@bekament.com 
Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta:laboratorija@bekament.com  
  
2. OPIS IN PODROČJE UPORABE  
  
BK-StirolFix White je belo polimer-cementno lepilo, namenjeno lepljenju plošč iz 
poliestra (EPS-plošče), na različne mineralne podloge in za vstavljanje armaturne mrežice 
in izravnavanje celotne fasadne površine. BK-StirolFix White se uporablja kot osnovni sloj, 
t. j. armirno (ojačitveno) lepilo v okviru termoizolacijskega sistema Bekatherm Standard. 
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: Beli cement, mikroarmaturna vlakna, polimerno vezivo, aditivi in 
mineralni filer.  
Opasni sastojci: Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No 1272/2008 о 
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih substanc I zmesi, s katero je zakonsko 
uveden sistem razvrščanja in označevanja, komponenta sistema beli cement portland 
predstavlja nevarno sestavino in se proizvod razvršča med nevarne proizvode z oznako: 
Nevarnost, Pozor.  
  
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  
  
Nasipna gostota, g/dm  1100–1300  
Gostota strjene malte, g/dm3 (EN 1015-10)  1400 - 1600  
Oprijem na podlago:  
 iz betona, kPa (EN 1015-12)  
 EPS, kPa (ETAG-004) 
 MW, kPa (ETAG-004) 

  
 ≥ 250 glede na ETAG-004  
 ≥ 80 glede na  ETAG-004 
 ≥ 80 glede na  ETAG-004 *ali 
prekinitev v sloju 
termoizolacijske plošče 

Absorpcija kapilarne vode, kg/m2 min0,5 (EN 101518)  ≤0.2  W2 glede na EN 988-1  

Tlačna čvrstost po 28 d, MPa (EN 1015-11)  
≥ 10    razred CS IV glede na EN  
998-1  

Koeficient toplotne prevodnosti-λ10°C dry [W/mK] 0,47 
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 *) odvisno od kakovosti podlage, vrste uporabljenega toplotnoizolacijskega materiala itd.   

5. DRUGE ZNAČILNOSTI  
  
Izgled: umazano beli prah. 
pH-vrednost vlažnega lepila: 11–13   
 
6. PODLAGA 
 
Podlaga, na katero se lepilo nanaša, mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, mastnih madežev in podobno. Ustrezne podlage so vse površine iz 
cementnoapnenih ometov (stare najmanj mesec dni), betonske površine (stare najmanj 2 
meseca), opečnate stene, plin-betona in podobno. Polnjenje večjih praznin in 
izravnavanje pri večjih debelinah izvesti z malto BK-Mal 220, ne z lepilom (odstopanje 
fasadne površine od vertikalne ravni maks. ± 1 cm/3 m). Debele plasti lepila privedejo do 
pokanja in premikanja EPS-plošč, kar se izraža v vidnih razpokah na zaključnem sloju 
termoizolacijskega sistema.   
Gladke slabo vpojne betone, z ostanki nečistoč opažne plošče, je treba en dan pred 
lepljenjem EPS-plošč premazati z BK-Beton Kontaktom. Na nove opečnate stene ni nujno 
nanašati temeljnega premaza. V primeru lepljenja plošč na stene iz plin-betona se 
priporoča premaz z BK-Nivelatorjem glede na navodila za uporabo.   
  
7. PRIPRAVA IN NANOS  
  
Priprava mase se izvede z rahlim dodajanjem prahu v okrog 26–28 % vode (6,5–7 l vode 
za 25 kg prahu), ob nenehnem mešanju z električnim mešalnikom do popolne 
homogenosti. Masa naj počiva 10 min, nato še enkrat premešati in po potrebi dodati vodo 
za doseganje ustrezne čvrstosti lepila.   
Pred začetkom lepljenja plošč se postavi začetna aluminijska letev, na katero se nanaša 
določena količina lepila, da se doseže tesnjenje s spodnje strani, nato pa se nanjo postavi 
prva vrsta EPS-plošč.   
Maso za lepljenje nanašamo po celotnem obodu EPS-plošče z dodatkom treh točk nanosa 
na sredini plošče, premera okrog 10 cm t. i. pogače lepila. Trakove po obodu plošče je 
treba nanašati v širini min. 5 cm in debelini 1,5–2,0 cm. Drugo vrsto EPS-plošč postavljamo 
z zamikom najmanj 30 cm glede na začetek plošč iz prve vrste, t. i. pravilo umika (to 
pravilo se upošteva tudi pri lepljenju vseh naslednjih vrst).   
Pravilo nazobčanega spoja je treba nujno upoštevati pri kotih objekta (navzkrižno 
lepljenje plošč) ob prepustu plošče v kotih min. 5 cm, preko zunanje površine EPS-plošče 

(EN 1745 Tabela A.12) 
Tlačna trdnost po 28 dneh [MPa](EN 1015-11) ≥ 10 (razred CS IV po EN 998-1) 
Koeficient upora difuzije-µ (EN 1015-19)    ≤ 20 
Okvirna poraba*, kg/m2  
 lepljenje  
 armiranje  

~5-6.5 za lepljenje 
~5-7 za armiranje 

Pakiranje, kg  25;  
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s sosednje strani. Plošče lepiti tesno eno ob drugo, tako da lepilo ne doseže kontaktnih 
površin med dvema EPS-ploščama. Eventualne razpoke zapolniti s koščki EPS-plošče ali 
s peno BK-Pur Eps Kleber, ne z lepilom.  
Lepljenje EPS-plošč okrog odprtin zahteva posebno pozornost. Nujno je treba izvesti 
krojenje EPS-plošč, s čimer se izognemo prekrivanju črt odprtin s črtami plošč,  
Čas sušenja lepila v normalnih pogojih (T = +23–25 ºC, relativna vlažnost zraka = 50–60  
%) znaša 48 h, nato je mogoče izvesti sidranje, rezanje odvečnih plošč v kotih objekta in   
brušenje eventualnih neravnin, ročno z ustreznim orodjem ali strojno s pomočjo žirafe. 
Sidranje se izvaja zaradi dodatne učvrstitve plošč in se izvaja na mestih vozlišča ter na 
sredini plošče (optimalno 6–10 sidranj/m2 odvisno od števila nadstropij objekta, 
izpostavljenosti vetru, vrsti termoizolacijskih plošč ipd.). Sidranje je treba izvesti tako, da 
je glava sidra poravnana z EPS-ploščo.    
Da bi preprečili eventualni pojav diagonalnih razpok, je treba pred armiranjem celotne 
fasadne površine izvesti predhodno armiranje v kotih odprtine. Armiranje se izvaja s 
pomočjo kosov steklene mrežice okvirne velikosti 30x50 cm, ki se postavljajo diagonalno 
ob samem kotu luknje in se lepijo na površino EPS-plošče s pomočjo lepila, namenjenega 
armiranju. Pred začetkom armiranja je treba izvesti dodatno ojačitev kritičnih delov, kot 
so koti objekta in robovi okoli luknje, s pomočjo ustreznih kotnih profilov. Vtiskovanje 
profila se izvede na sloj že nanesenega lepila in nato se na celoten profil nanese dodatni 
sloj lepila zaradi izravnavanja.   
Po min. 48 h od lepljenja EPS-plošč, pri normalnih pogojih, lahko začnemo z vtiskanjem 
mrežice na celotni fasadni površini. Lepilo nanašamo z zobato lopatico (globina zoba 8–
10 mm), nato pa se v tako naneseno sveže lepilo izvede vtiskovanje armaturne steklene 
mrežice od zgoraj navzdol, z obveznim prekrivanjem na robovih mrežice min. 10 cm. 
Vtiskovanje izvajati tako, da je mrežica vidna, ne v celoti prekrita z lepilom. Na tako 
naneseno strjeno lepilo po 24 h sušenja nanesti zaključni sloj lepila, s katerim se izvede 
zaključno glajenje fasadne površine. Skupna debelina zaključnega sloja lepila naj znaša 4–
5 mm.  
V vseh fazah dela je treba preverjati ravnino stene z letvijo dolžine 2–3 m. Izdelavi 
zaključnega sloja je treba posvetiti veliko pozornosti, ker nepravilnosti v obliki izboklin 
otežujejo obdelovanje zaključne malte in preprečujejo pridobivanje zadovoljive strukture. 
Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne 
nanašati na neposrednem soncu, vetru in dežju. Visoka vlaga in nizke temperature lahko 
podaljšajo čas sušenja lepila.  
  
8. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje dobro oprati z vodo. Če se orodje ne opere neposredno 
po uporabi, je treba strjene ostanke strojno odstraniti.   
  
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
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Material prenašati v zaprtih vrečah. Pri delu zagotoviti dobro prezračevanje, če se 
uporablja v zaprtih prostorih. Pri delu z mokrim lepilom zaščititi oči in kožo zaradi alkalne 
reakcije. Hraniti izven dosega otrok.  
Material skladiščiti v suhih prostorih na paletah, zaščiteno pred vlago.  
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihalnih poti: V primeru močnega prašenja uporabljati zaščitno masko.  
Zašita rok in telesa: Uporabljati zaščitne rokavice. Po vsakem prenehanju z delom oprati 
roke z vodo. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.   
Zašita oči: Uporabljati zaščitna očala zaradi zaščite pred prahom in mokrim lepilom.   
  
11. INFORMACIJE O PREDPISIH  
  
V skladu z Regulativo (EC) No 1272/2008 о ščraaznvjur, pakiranju in označevanju 
nevarnih substanc I zmesi, s katero je zakonsko uveden sistem razvrščanja in označevanja, 
komponenta sistema beli cement portland predstavlja nevarno sestavino in se proizvod 
razvršča med nevarne proizvode z oznako: Nevarnost 
     

                      

 
  

                      Nevarnost                                        
  

 
Draženje kože, kategorija 2  
Preobčutljivost kože, kategorija 1  
Huda poškodba oči, kategorija 1  
Specifična toksičnost za ciljni organ (enkratna izpostavljenost), kategorija 3.  
  
H-oznake:   
H315 Povzroča draženje kože.  

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  

H318 Povzroča hude poškodbe oči.  
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
P-oznake:  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
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P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo.  

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite  

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v 
položaju, ki olajša dihanje.  
  
12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
  
Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni učinki 

na zdravje. Preprečiti nenadzorovane izpuste v vodotoke zaradi alkalne reakcije.    

  
13. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
  
14. DRUGE INFORMACIJE  
  
Če izvajalec med vgradnjo lepila opazi estetski ali uporabniški manko, mora prenehati z 
delom in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval 
reklamacijo. Pritožbe, poslane proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali celotne količine 
materiala, ki se nanašajo na navedene značilnosti, ne morejo biti predmet reklamacije.   
 
 15. . OPOMBA    
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja nadzor proizvoda s pomočjo lastnih laboratorijev, 
prav tako tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je rezultat našega 
preteklega znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom mora služiti kot 
priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni 
od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila dojemati kot splošne smernice, brez 
garancije za vgradnjo.   
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
nepravilne uporabe ali napačne izbire proizvoda, niti za nekakovostno izvedena dela.  
Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih proizvodov.  
Zapisano nas k ničemer ne zavezuje.  

 
Datum izdelave: 04. 02. 2013.  
Predhodna različica: Različica 1.5- 04.12.2018. 
Izmena poglavlja: 4. 
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