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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
  
Trgovsko ime izdelka: BK-PlasterFix  
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-PlasterFix je gradbeno lepilo na mavčni osnovi, namenjen fiksiranju mavčno-
kartonskih plošč na zidne površine. Odlikujejo ga dolgo odprti čas, dobra uporabnost 
pri obdelavi in visoka oprijemljivost na mavčno-kartonske plošče. 

  
3. SESTAVA   
  
Kemijska sestava: Mavec, aditivi in mineralno polnilo.  
Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
klasifikacije in označevanja, izdelek ne sodi med nevarne izdelke.  
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
  
Nasipna gostota, g/dm3  600-800  

Adhezija (EN 13279-2)  prekid v lepku po EN 12860  

Ostanek na situ 200 µm, % (EN 13279-2)  ≤ 10 po EN 12860  

Čas vezave, min (EN 13279-2)  ≥ 45 po EN 12860  

Vsebnost žveplovega trioksida (SO3), % (EN 
13279-2)  ≥ 30 po EN 12860  

Okvirna poraba, kg/m2  ~3,5-4  

Pakiranje, kg  25;  

  
 
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: Umazano beli do sivi prah  
pH vrednost vlažnog ometa: 6-8  
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 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 od 
cementnoapnenih ometov (starih najmanj mesec dni), betonske površine (stare najmanj 
mesec dni), zid iz opeke, porobetona in podobno. V primeru zelo gladkih površin je 
treba opraviti predhodno nanašanje BK-Beton Kontakt-a. V primeru zelo vpojnih 
površin, je treba pred lepljenjem opraviti predhodno premazovanje z BK-Nivelatorjem.  
  
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Priprava mase poteka s počasnim dodajanjem prahu v približno 39 % vode (približno 
9.75 l vode za 25 kg prahu), ob stalnem mešanju z električnim mešalnikom do popolne 
homogenizacije. Maso pustiti, da stoji 10 min, zatem še enkrat premešati in po potrebi 
dodati vode, da bi dosegli ustrezno konsistenco lepila.  
Maso za lepljenje nanašate točkasto na robove in sredino mavec-kartonske plošče, na 
oddaljenosti približno 30 cm. Alternativno, nanašanje lepila se lahko izvede tudi 
trakasto po celotni površini mavec-kartonske plošče. Površina, na katero se plošče 
lepijo, mora biti ravna, brez večjih vzdolžnih odstopanj. Zmešano maso je treba 
uporabiti v roku 60–90 min, odvisno od pogojev pri vgradnji.  
Čas sušenja lepila pri normalnih pogojih (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost zraka=50-60 
%) znaša približno 24 h.  
Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v obsegu od +5 ºC do +30 ºC. 
Visoka vlaga in nizke temperature lahko podaljšajo čas sušenja lepila.  
  
8. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po 
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo.  
  
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Material se prenaša v zaprtih vrečah. Pri delu zagotoviti dobro prezračevanje, če se 
uporablja v zaprtih prostorih. Pri delu z mokrim lepilom preventivno zaščititi oči in kožo. 
Hraniti zunaj dosega otrok.  
Material skladiščiti v suhih prostorih na paletah, zaščiteno pred vlago. 
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: Izogibajte se vdihavanju. V primeru močnega prašenja uporabljati zaščitno 
masko.   
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Zaščita rok in telesa: Uporabljati zaščitne rokavice. Po vsaki prekinitvi dela operite roka 
z vodo. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.   

Zaščita oči: Uporabljati zaščitna očala s ciljem zaščite od prahu in mokrega lepila.   
  
11. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni 
vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v vodotoke zaradi alkalne 
reakcije.   
  
12. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
 
13. DRUGI PODATKI 
 
Če izvajalec pri vgradnji lepila opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je 
dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z 
obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali 
kompletne količine materiala in so povezane z navedenimi značilnostmi, ne morejo biti 
predmet reklamacije.   
  
14. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi 
občasna preverjanja v neodvisnih certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših 
spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za 
doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v 
naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za 
vgradnjo.   
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno 
delo.  
Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.  
Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.  

Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se od navedenega datuma 
izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 16.01.2012. 
Prejšnja različica: različica  1.5-28.12.2018. 
Spremembe: Poglavje: 7. 
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