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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
Trgovsko ime izdelka: BK-UltraX 
 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-BK-UltraX je visokokakovostno, profesionalno in univerzalno tesnilo in lepilo na bazi 
hibridne tehnologije, ki se strdi zaradi učinka vlage iz zraka in oblikuje trajno elastično 
gumo. Primeren je za uporabo kot tesnilo za vse spojne sklepe, razpoke, groba dela v 
gradbeništvu in industriji na skoraj vseh površinah. Uporablja se lahko kot univerzalno 
konstrukcijsko lepilo za kovino, sintetične materiale, beton, les in mizarstvo (avtomobili, 
ladje, avtodome, prikolice, jeklo, fasade, okenske okvirje, pohištvo, notranje ureditve, 
podstavke, sendvič panele, montažne panele, cestne in mostovne konstrukcije ipd.). 
Primeren je za tesnjenje objemk v sanitarnih prostorih ter tudi za tesnjenje in lepljenje v 
hladnih skladiščih in v bližini hrane.  
 
Prednosti:  

• Trajen in trpežno elastičen. 
• Univerzalno lepljenje, montažno tesnjenje, za notranji in zunanji prostor.  
• Hitro se strjuje.  
• Možnost uporabe mokro na mokro.  
• Brez izocianatov, topil in silikonov. 
• Ni nabiranja in ustvarjanja mehurčkov. 
• Odporno proti UV-žarkom, vodi in vremenskim razmeram. Sanitarna formulacija. 
• Ko se popolnoma strdi, je možno brušenje. 
• Ne povzroča korozije na kovinah.  
• Absorbira akustične in mehanske vibracije. 
• Nevtralno strjevanje, brez vonja. 

 
Omejitve:  

• Ni primerno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mehke plastike, neoprenske in 
bitumenske podlage.  

• Ni primerno v kombinaciji s kloridi (bazeni) 
• Ni primerno za naravni kamen, tanjši od 5 mm, in ogledala s kromirano površino.  
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3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Masa na hibridni osnovi. 
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, se ta izdelek ne razvršča med nevarne izdelke. 
 
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  

  
Gostota, g/ml (EN ISO 2811-1) 1,58 

100 % Modul, MPa 1,53 

Raztezanje, %  400    

Razlivanje, mm (ISO 7390) < 2 

Hitrost vgradnje, g/mm (Ø2,5 mm/6,3 bare) 150 

Temperatura uporabe, °C 5–40  

Čas strjevanja, mm/dan 2–3   

Elastičnost, % 25     

VOC vsebina, g/l 37,9  

Odpornost proti mrazu med prevozom, °C -15 

Tvorjenje skorjice, min (23 °C/55 % RH) 10 

Trdnost po Shore A (DIN 53505) 52 

Natezna trdnost, MPa 2,20 

Odpornost na temperaturo, °C -40 do +90 

Pakiranje, ml 290 

 
5. PODLAGA  
 
Podlaga mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. 
BK-UltraX ima lastnost odličnega oprijemanja brez uporabe primerja na večini 
neporoznih podlag, celo na vlažne površine.  
 
6. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
 
BK-UltraX se uporablja na »ventilirajoči način« v vertikalnih trakovih z 10–20 cm razmika 
med trakovi. BK-UltraX se ne nanaša v točkah! Če je treba lepiti fasadne plošče, je 
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priporočljiva uporaba dvostranskega lepljivega traku, debeline 3 mm za podporo 
lepljenja tekom prvih 24 ur, da se prepričate, da je debelina lepila točna.  
BK-UltraX se lahko prebarva z barvami na vodni osnovi in z večino dvokomponentnih 
barv. Sintetične barve se bodo sušile počasneje. Priporočljivo je testiranje 
kompatibilnosti z barvami pred uporabo. Če se BK-UltraX premazuje v barvo, je 
priporočljivo brušenje spojnih površin. Za optimalni rezultat je priporočljivo barvanje v 
roku nekaj dni po uporabi. 
 
7. ČIŠČENJE ORODJA  
 
Takoj po uporabi je treba vse orodje in opremo za nanašanje materiala očistiti z 
navadnimi organskimi topili. Otrdeli (posušeni) material se odstranjuje izključno po 
mehanski poti.  
 
8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju. Hraniti 
zunaj dosega otrok.  
Skladiščiti na suhem mestu v originalno zapakirani embalaži pri temperaturah od +5 
ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzovanjem. Rok 
uporabe odtisnjen na embalaži. 
 
9. 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 zaščitnih rokavic. Uporabljajte delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.  
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.  
 
10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
  
Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni 
vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.   
  
11. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  
 
12. OSTALE INFORMACIJE  
  
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 
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obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali 
kompletne količine materiala in se tičejo značilnosti, ki jih je mogoče identificirati med 
postopkom vgradnje, ne morejo biti predmet reklamacije.  
 
 13. OPOMBA  
 
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: 10. 10. 2018. 
Predhodne različice: Različica 3: 14. 3. 2018. 
Spremenjena poglavja: 2, 4 in 6.  
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