
 
 

Banja Komerc 

Bekament D. O. 
O. 

 TEHNIČNI LIST 
PROIZVODA 

Izdaja: 1 

Različica: 0 Datum: 11. 4. 2020 

BK-AnchorFix RZ-TLP-158 

Izdelala: Ana Blagojević Odobrila: Vesna Jovanović  
 

  1 

 
1.IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA 
 
Trgovski naziv proizvoda: BK-AnchorFix 
                                   
Podatki o distributerju: 
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-AnchorFix je hitro strjevalna sidrna zmes na osnovi poliestrskih smol brez 
stirena za notranjo in zunanjo uporabo. Uporablja se za sidranje vseh površin pri 
temperaturah do 35 ˚C. Enostavno se uporablja pri sidranju betona, blokov, votle 
opeke, malte, naravnega kamna in lahkih betonskih površin pri normalnih 
temperaturah. Posebej primeren za velike obremenitve pri vgradnji fasadnih 
elementov, sanitarne opreme, držal za televizorje, rešetk, kabelskih nosilcev, 
ograj, senčil in vrat. 
Tekoče sidrišče lahko uporabljate ves čas priporočenega roka uporabnosti, tako 
da preprosto zamenjate šobo in tesno zaprete pokrov na embalaži. 
Prednosti: 

• Takoj pripravljen za uporabo 
• Hitro sušenje in visoka trdnost sidranih materialov 
• Za masivne površine 
• Za uporabo ni potrebna posebna pištola 
• Za palice M8 do M24 

Omejitve: 
• Ni primeren za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mehko plastiko, neoprenske in 

bitumenske podlage 
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3. SESTAVA  
 
Kemična sestava: Masa na bazi polistirena. 
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 komponente etrametilen 
dimetakrilat, etilen dimetakrilat, metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-
diolom, 1,4-naftokvinon predstavljajo nevarne sestavine, zato se proizvod 
razvršča med nevarne proizvode z oznako: Nevarnost. 
 
 
4. TEHNIČNE LASTNOSTI 

 
Temperatura uporabe,  ºC -5 do +35 ˚C 

Čas strjevanja, min 20–360 odvisno od pogojev 
vgradnje 

Gostota, g/ml 1,80 

Temperaturna odpornost, ºC -5 do +35 ˚C 

Pakiranje, ml 300 
 
5. PODLAGA 
 
Odprtine morajo biti čiste, suhe, brez prostih delcev, maščob in olja. 
 
6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
 
Odprtina luknje predpisanih dimenzij v skladu z uporabljeno navojno palico ali za 
ojačitev. Luknjo je treba očistiti s črpalko, brez ščetke. Pred nanosom mase v 
luknjo je treba stisniti približno 10 cm materiala, dokler ne dosežemo 
enakomerne sive barve. Najprej ga s pomočjo šobe nanesemo na dno luknje, 
nato napolnimo 1/3 do 1/2. Palico potisnite notri ob istočasnem privijanju. Pred 
pritrditvijo pritrjenih elementov se prepričajte, da je material strjen. 
 
Sidranje v beton, polne zidove (mm) 
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 M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Odprtina luknje 10 12 14 18 22 28 
Globina luknje 80 90 110 125 170 210 
Moment privijanja (Nm) 10 20 40 60 100 150 
Razdalja med sidri (mm) 40 50 60 80 100 120 

 
Čas želiranja/strjevanja 
Temperatura (˚C) -5 

do 
-1 

0 
do 
+4 

+5 
do 
+9 

+10 
do 
+14 

+15 
do 
+19 

+20 
do 
+29 

+30 
do 
+34 

+35 

Čas želiranja (min) 90 45 25 20 15 6 4 2 
Čas strjevanja (min) 36

0 
180 120 100 80 45 25 20 

 
7. ČIŠČENJE ORODJA 
 
Takoj po uporabi očistite vsa orodja in opremo za nanašanje materiala s čistilom 
BK-PU. Utrjen, posušen material odstranjujemo izključno mehanično. 
 
8. ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE 
 
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri ravnanju s 
proizvodom. Hraniti izven dosega otrok. 
Skladiščiti v suhem zaprtem prostoru pri temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, 
zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzovanjem.  
Rok uporabnosti odtisnjen na embalazi. 
 
9. OSEBNA ZAŠČITA 
 
Zaščita dihal: V primeru kratkotrajne izpostavljenosti uporabite zaščitno masko. 
V primeru močne ali daljše izpostavljenosti uporabite zaščitno dihalno napravo, 
ki je neodvisna od zraka v okolici. 
Zaščita rok in telesa: Obvezno uporabite zaščitne rokavice (neprepustne za 
izdelek). Uporabite delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavice ter obutev, ki 
pokriva celotno stopalo. 
Zaščita oči: Nositi zaščitna očala, ki se tesno prilegajo obrazu. 
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10. INFORMACIJE OD PREPISIH 
 
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 komponente etrametilen dimetakrilat, etilen dimetakrilat, 
metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom, 1,4-naftokvinon predstavljajo 
nevarne sestavine, zato se proizvod razvršča med nevarne proizvode z oznako: 
Nevarnost. 
 
 

 
 
 
        

 
 
                          Nevarnost 
 
Komponenta A:  
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijske kožne reakcije. 
H319 Privede do močnega draženja oči.  
H412 Škodljivo za živi svet v vodi z dolgotrajnimi posledicami.  
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, s seboj prinesite embalažo ali etiketo 
izdelka. 
P102 Hraniti izven dosega otrok. 
P261 Izogibajte se vdihavanju dima, plinov, megle, hlapov, razpršila.  
P273 Izogibajte se izpuščanju/sproščanju v okolje.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščitna očala/zaščito za obraz.   
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umijte z veliko mila in vode..  
P333+P313 Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško 
pomoč/mnenje.   
P337+ P313 Če draženje oči traja, poiščite zdravniško pomoč/mnenje. 
 
  
Komponenta B: Vsebuje: dibenzoil peroksid.  
H317 Lahko povzroči alergijske kožne reakcije.  
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H319 Privede do močnega draženja oči.  
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, s seboj prinesite embalažo ali etiketo 
izdelka. 
P102 Hraniti izven dosega otrok.  
P261 Izogibajte se vdihavanju dima, plinov, megle, hlapov, razpršila.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščitna očala/zaščito za obraz.  
P333+P313 Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško 
pomoč/mnenje. P337+P313 Če draženje oči traja, poiščite zdravniško 
pomoč/mnenje. 
P363 Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. 
P501 Odstranjevanje vsebine/embalaže v skladu z nacionalnimi predpisi. 
 
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Preprečiti nenadzorovano odtekanje v kanalizacijo, vodotoke in drenažne 
objekte z namestitvijo pregrad in jezov. Poskrbite za primerno prezračevanje. V 
primeru večjega puščanja obvestite pristojne organe. 
 
12. NAČIN ODLAGANJA 
 
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  
 
13. DRUGE INFORMACIJE 
 
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.  
 
14. OPOMBA 
 
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 
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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: 11. 4. 2020. 


