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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
  
Trgovsko ime izdelka: BK-Fil.  
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-Fil je masa na mavčni osnovi namenjena za zapolnjevanje in armiranje stikov (fug) pri 
mavčno kartonskih ploščah, kot tudi za polnjenje neravnin na ploščah (vijaki, različne 
poškodbe ipd.). Primerna podlaga je površina mavčno kartonskih plošč, vendar se masa 
lahko uporablja tudi za zapolnjevanje manjših razpok na mineralnih površinah (glajene 
površine, predhodno barvane površine, popravke na površinah obdelanih s strojnimi 
ometi ipd.). BK-Fil odlikuje fina kremasta tekstura, dobra obdelavnost, daljši čas odprtosti 
in visoka oprijemljivost na mavčno kartonskih ploščah. 
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: mavec, organski aditivi in mineralna polnila.  
Nevarne sestavine: v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
razvrščanja in označevanja, ta izdelek se ne uvršča med nevarne izdelke.  
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
  
Nasipna prostorninska masa (v 
nasutem stanju) [g/dm3]  800–1000  

Adhezija [MPa] (EN 13963)  ≥ 0,25 po EN 13963  

Ostanek na situ 200 µm [%] (EN 
13963)  < 1,0 po EN 13963  

Čas vezanja [min] (EN 13963)  60–180 minut po EN 13963  

Upogibna trdnost [MPa] (EN 13279-2)  10    

Okvirna poraba [kg/m2]  ~ 0,35–0,45  

Embalaža [kg]  5  
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5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: od umazano belega do sivega prah.  
pH vrednost vlažnog ometa: 6–8  
 
6. PODLAGA 
 
Podlaga na katero se nanaša mavčna masa mora biti trdna, čista in suha, brez slabo 
vezanih delov, mastnih madežev ipd.   
  
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Priprava mase se opravi s počasnim dodajanjem praha v približno 50 % vode (2,5 l vode 
na 5 kg praha), ob stalnem mešanju z električnim mešalnikom do popolne 
homogenizacije.  Zapolnjevanje se izvaja v določeni debelini do izravnave s površino 
plošče. Širina nanešenega sloja mora biti 20–25 cm, potem pa se v tako nanešen sloj 
postavi armirani bandažirni trak, ter blago obdela vtiskovanjem z gladilko. Po sušenju 
prvega sloja se nanaša drugi sloj BK-Fil-a v širini od 25–30 cm, s katerim se opravi 
izravnava površine, ki se armira. Po sušenju eventualne neravnine odstraniti z brusnim 
papirjem.  
Zmešano maso je treba uporabiti v 1 uri. Potem pride do strditve materiala tj. material 
začne vezati. Dodajanje vode v material, ki je začel vezati, ni dovoljeno.   
Čas sušenja zapolnjevanja pri normalnih pogojih (T = +23–25 ºC, relativna vlažnost zraka 
= 50–60 %) znaša približno 12 ur.  
Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v območju od +5 ºC do +30 ºC.   
  
8. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po končanem delu je potrebno orodje temeljito oprati z vodo. Če se orodje ne očisti  
in ne opere takoj po uporabi, otrdele ostanke je potrebno mehansko odstraniti.  
  
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Material prenašati v zaprtih vrečah. Pri delu zagotoviti dobro prezračevanje, zlasti v 
zaprtih prostorih. Pri delu z mokro mavčno maso preventivno zaščititi oči in kožo. Hraniti 
izven dosega otrok.  
Material skladiščiti v suhih prostorih na paletah, zaščitenih pred vlago. 
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
 
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: izogibajte se vdihavanju. V primeru močnega prašenja uporabiti zaščitno  
masko.   
Zaščita rok in telesa: uporabljati zaščitne rokavice. Po vsaki prekinitvi dela oprati roke z 
vodo. Uporabljati zaščitno delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.   
Zaščita oči: uporabljati zaščitna očala za zaščito pred prahom in mokro mavčno maso.  
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11. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Na podlagi izkušenj in obstoječih podatkov pri pravilni uporabi niso znani negativni vplivi 
na zdravje. Preprečiti nekontrolirano iztekanja v vodotok zaradi alkalne reakcije.   
  
12. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI  
  
V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi.   
  
13. DRUGI PODATKI 
 
Če izvajalec pri vgradnji mavčne mase opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno 
pomankljivost, je dolžan ustaviti dela ter o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem 
možnem času obravnaval reklamacijo. Očitki, ki se nanašajo na omenjene lastnosti, 
posredovane proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine 
materiala, ne morejo biti predmet reklamacije.   
  
14. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih, kot tudi 
občasno testiranje v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod našega 
znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj, in vsem uporabnikom naj služi kot priporočilo za 
doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih, ki so 
navedeni v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne smernice, brez 
garancije na vgradnjo.   
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi 
nepravilne uporabe ali zaradi napačne izbire izdelka, kot tudi za nekakovostno opravljena 
dela. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih 
izdelkov.   
Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.  

 
Datum izdelave: 18. 1. 2013.  
Prejšnja različica: različica 1.3 od 14.11.2014.  
Spremenjena poglavja: 2,4. 
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