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1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA 
 
Trgovski naziv proizvoda: BK-DeLux                                
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-AquaPhobe je prozorna hidrofobna impregnacija na osnovi silana in siloksana za 
mineralne površine, namenjena zunanji ali notranji uporabi. Primerna je za nanašanje na 
opeke, strešne kritine, naravni in umetni kamen, mavčne elemente, betonske površine, 
mineralne in sintetične fasadne omete itd. Proizvod je namenjen zmanjšanju absorpcije 
vode premazanih površin, kar prispeva k zaščiti pred zmrzaljo in delovanju agresivnih 
kemikalij iz zraka, ki lahko poškodujejo in porušijo videz fasad stavb, spomenikov in 
drugih površin. Na podlagah, prevlečenih z impregnacijo BK-AquaPhobe, se pojav 
soljenja in verjetnost razvoja mikroorganizmov zmanjšata. Proizvod nima negativnega 
vpliva na paroprepustnost podlage, na katero je nanesen, ker na površini ne tvori filma. 
Po nanosu se premazanim površinam stopnja sijaja ne spremeni.   
BK-AquaPhobe se lahko uporablja tudi kot dodatek v masah za fugiranje za izboljšanje 
hidrofobnosti materiala in odpornosti proti mikroorganizmom. Proizvod je pripravljen za 
uporabo. 
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: Vodna emulzija silana in siloksana, voda in dodatki. 
Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No. 1272/2008 о klаsifikаciјi, pakiranju in 
označevanju nevarnih substanc in zmesi, s katero je zakonodajno uveden sistem 
klasifikacije in označevanja CLP/GHS, se ta proizvod ne razvršča med nevarne 
proizvode. 
 
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
 
 Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1000  
 Vodovpojnost, kg/(m2 h0,5) (EN 1062-3) < 0,05  
 Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) <100  
 Okvirna poraba, ml/m2 100–500  
 Pakiranje, l 1; 20;  
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5. DRUGE ZNAČILNOSTI 
 
Videz: Brezbarvna tekočina 
Vonj: Značilen 
pH-vrednost (EN ISO 787-9): 7.0–9,0 
Vsebina suhe substance (EN ISO 3251),%: 4–6 
VOC*-vsebina, g/l: < 1 (maksimalna dovoljena vrednost A (g) 30 g/l)       
*VOC: Volatile Organic Compound – Hlapna organska snov; 
 
6. PODLAGA 
 
Podlaga, na katero se impregnacija nanaša, mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo 
vezanih delov. Primerne podlage so vse površine iz apnenih, cementnih, cementno-
apnenih in sintetičnih malt, peščena in apnena opeka, betonske površine, strešne kritine, 
fuge, naravni in umetni kamen itd. Uporablja se lahko tudi na nepoliranih marmornatih 
površinah kot zaščita pred vpijanjem vode in umazanijo. 
V primeru prebarvanja površin, okuženih s stenskimi plesnimi, je treba izvesti 
razkuževanje z BK-Sanicide. Če je površina mokra zaradi čiščenja ali dežja, je zaželeno 
počakati, da se površina posuši, da bo impregnacijski učinek čim boljši, sicer lahko 
kapilarna voda iz por podlage ovira prodiranje proizvoda v globlje plasti. 
 
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je treba material dobro premešati in nato nerazredčeni proizvod nanašati 
z mehko krtačo, valjčkom ali razpršilom. Za najboljše rezultate je priporočljivo nanašati v 
dveh slojih po principu "mokro na mokro", dokler se podlaga ne nasiči. Prodorni učinek 
je bolj izrazit na bolj vpojnih podlagah. Na vodoravne površine nanesite izdelek do 
nasičenosti in po 5–10 minutah odstranite odvečni proizvod s poliranjem s suho tkanino. 
Če ga ne odstranimo, odvečni material tvori lepljivo plast, ki jo je po popolnem sušenju 
težko odstraniti (značilno za slabo vpojne površine).  
Kadar se BK-AquaPhobe uporablja kot dodatek za dodatno zmanjšanje vpojnosti mase 
za fugiranje pri mešanju fugirne mase, je treba del vode nadomestiti z BK-AquaPhobe v 
količini 2–3 %. Za doseganje največjega učinka lahko posušene fuge dodatno 
premažemo z BK-AquaPhobe.  
Čas sušenja premaza v običajnih pogojih znaša 4–6 ur (T=+23–25 ºC, 50–60% r.v.z.). 
Vodoodbojni učinek se razvije po samo 24 urah pri sušenju v običajnih pogojih.  
Temperatura vgradnje naj bo v območju od +5 ºC do +30 ºC, relativna vlažnost pa ne 
sme presegati 80 %. Ne delajte pod neposrednim vplivom sonca, vetrom, dežjem in 
meglo. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas sušenja. 
  
8. VZDRŽEVANJE 
 
Površine, obdelane z impregnacijo BK-AquaPhob, imajo dobro odpornost proti 
umazaniji in ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Umazanijo lahko odstranite s pranjem 
s toplo vodo in univerzalnim gospodinjskim čistilnim sredstvom (detergent za 
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pranje/pomivalni stroj). Nato površino sperite s čisto vodo. 
Po potrebi je treba uporabiti regenerativno površinsko obdelavo s hidrofobnim 
premazom. Pogostost premazovanja je odvisna od izpostavljenosti površin 
atmosferskim vplivom, abraziji in čiščenju itd. 
 
9. ČIŠČENJE ORODJA 
 
Pri delu je treba zaščititi steklene, aluminijaste in druge kovinske površine, ker posušen 
proizvod težko odstranimo z omenjenih površin. 
10. ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE 
 
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri ravnanju s proizvodom. 
Hraniti izven dosega otrok. 
Skladiščiti pri temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposrednim vplivom 
sončne svetlobe in zmrzovanjem.  
Rok uporabe: 12 mesecev. 
 
11. OSEBNA ZAŠČITA 
 
Zaščita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov. 
Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna 
uporaba zaščtitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.  
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.  
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Na temelju izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni 
učinki na zdravje. Preprečiti nenadzorovano spuščanje v kanalizacijo in vodotoke.  
 
13. NAČIN ODLAGANJA 
 
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  
 
14. DRUGE INFORMACIJE 
 
V nekaterih primerih lahko impregnirana posušena površina, odvisno od vpojnosti in 
vrste podlage, ki jo je treba premazati, do določene mere spremeni intenzivnost barve 
(barva podlage se stopnjuje). Pred nanosom na večjo površino preizkusite material na 
manjši površini, da preverite vpojnost in videz po sušenju. 
Če izvajalec med vgradnjo materiala opazi kakšno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, 
je dolžan zaustaviti dela in obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem roku začel 
z reševanjem reklamacije. Pritožbe, namenjene proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali 
celotne količine materiala, ki pa se nanašajo na navedene značilnosti, ne morejo biti 
predmet reklamacije.  
 
15. OPOMBA  
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Banja Komerc Bekament D. O. O. opravlja tako nadzor proizvoda prek lastnih 
laboratorijev kakor tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je 
proizvod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj ter vsem uporabnikom mora 
služiti kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so časovni in drugi pogoji 
drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila upoštevati kot splošne 
smernice, brez garancije za vgradnjo.  
Banja Komerc Bekament D. O. O. ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
nepravilne uporabe ali napačne izbire proizvoda, prav tako ne za nekakovostno izvedena 
dela. Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih 
proizvodov.  
Zapisano nas k ničemur ne zavezuje. 
Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki veljajo za neveljavne od 
navedenega datuma izdelave tega dokumenta. 
 
 
Datum izdelave: 5. 4. 2019 
Predhodna različica: 1.0-5.4.2019 
Sprememba poglavžja: 4. 
 
 


