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Trgovsko ime izdelka: BK-Mal 320  

  

 

BK-Mal 320 je mavčno-apnena malta, namenjena za strojno in ročno oblaganje notranjih sten iz 

opeke, bloka, plin-betona, betona ipd. Izdelek ni uporabljiv za potencialno vlažne prostore 

(podstrešja, kuhinje, kopalnice), t. i. mokre vozle.  

 

 

Kemijska sestava: Mavec, apno, mineralno polnilo, polimerno vezivo, aditivi. 

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о razvrščanju, pаkiranju in 

označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 

razvrščanja in označevanja, komponenta sistema apno predstavlja nevarno sestavino in se izdelek 

razvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.  

 

Nasipna masa, g/dm³  1200–1400    

Gosta strjene malte, g/dm³ (EN 1015-6) 1200–1500    

Tlačna trdnost, MPa (EN 1015-11) ≥ 2.5 

Upogibna trdnost, MPa (EN 1015-11) ≥ 1.0  

Oprijemljivost na podlago iz betona, MPa (EN 1015-
12) 

≥ 0.5 

Paraprepustnost, koeficient odpora difuziji vodne 
pare-μ (EN 1015-19) 

≤ 15 

Okvirna poraba, kg/m²/cm debeline ~ 11–12  

Pakiranje, t 30 

 

 

Videz: Umazano bel do rumen prah 
pH-vrednost vlažne mase: 11–13 
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Podlaga, na katero se malta nanaša, mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, 

mastnih madežev ipd. Ustrezne podlage so vse betonske površine (stare najmanj 2 meseca), zid iz 

opeke in bloka, plin-betona ipd. Zapolnjevanje večjih praznin in izravnavanje v večjih debelinah je 

treba izvesti z istim izdelkom BK-Mal 320.  

Pri gladkih betonskih površinah, na katerih je najpogosteje zaostalo olje od oplate, je nujno ostanke 

olja očistiti pod curkom vroče vode, nato pa izvesti polnjenje z BK-Beton Kontaktom z namenom 

doseganja boljše adhezije malte na podlago. Pri ometavanju visokovpojnih in tudi neenakomerno 

vpijajočih površin (plin-betonski bloki) je treba izvesti polnjenje z BK-Nivelatorjem.  

 

 

Zapiranje širokih in globokih fug, odprtin od električnih in drugih instalacij je treba izvesti pred 

začetkom ometavanja. Priprava mase se izvaja z vmešavanjem suhe malte z okoli 30 % vode (oko 

9l vode za 30kg praha).Malta se najpogosteje nanaša v dveh fazah, z metodo sveže na sveže, 

goseničasto strojno na predhodno pripravljeno, suho podlago v debelini min. 10 mm in max. 25 

mm. Malta se po nanašanju poravna s H-letvijo. Po določenem času, odvisno od pogojev na mestu 

vgradnje, ko se malta delno posuši, se izvajata filcanje in glajenje navlažene malte, nakar se dobi 

fini končni videz.  

Optimalna temperatura zraka in podlage pri vgradnji je med +5 °C in +30 °C. Malto je treba zaščititi 

pred prehitrim izsuševanjem, saj v pogojih visokih temperatur in prepiha lahko nastanejo razpoke. 

Neposredno segrevanje malte ni dovoljeno, saj se mora malta enakomerno strjevati. Med fazo 

sušenja in strjevanja ni dovoljeno naknadno vlaženje malte. Čas sušenja malte pred nadaljnjo 

obdelavo znaša min. 10 dni na cm debeline malte.  

 

Takoj po uporabi je treba transportne cevi in drugo orodje temeljito oprati z vodo. Z 

namenom lažjega čiščenja malta ne bi smela zaostajati v cevi dlje kot 30 minut. Če se 

orodje ne opere neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke odstraniti mehansko.  

 

  

Material prenašati v zaprtih vrečah. Pri delu zagotoviti dobro prezračevanje, če se 

uporablja v zaprtih prostorih. Pri delu z mokro malto 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.  

  

  

Zaščita dihalnih poti: Ni potrebna ob dobrem prezračevanju prostorov.   
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Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo se priporoča preventivna uporaba 

zaščitnih rokavic. Uporabljajte delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.  

Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala z namenom zaščite pred prahom in 

mokro malto.   

 

 

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о razvrščanju, pаkiranju in označevanju nevarnih snovi in 

zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem razvrščanja in označevanja, komponenta 

sistema apno predstavlja nevarno sestavino in se izdelek razvršča med nevarne izdelke z oznako: 

Nevarnost.  

 
Nevarnost 

 

Huda poškodba oči, kategorija 1: H318 

 

H-oznake 

H318: Povzroča hude poškodbe oči.  

 

P-oznake 

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  

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.  

  

Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi 

na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.   

  

 

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  

 

  

Če izvajalec pri vgradnji materiala 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 se tičejo navedenih značilnosti, ne morejo biti predmet 

reklamacije.  
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Banja Komerc Bekament DOO izvaja nadzor izdelka v lastnih laboratorijih in tudi redna 

preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih  

praktičnih izkušenj ter 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 začenši z navedenim datumom 

izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 26. 11. 2011. 

Predhodna različica: 1.5.–19. 11. 2018. 

Spremembe poglavij: 7. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


