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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
 
Trgovsko ime izdelka: BK-ParketFix PU Prime 
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-ParketFix PU Prime je enokomponentni, poliuretanski premaz brez vode na osnovi topil za 
notranjo uporabo. Premaz je primeren za vse mineralne podlage, kot so betonske površine, 
cementni estrihi, anhidritne podlage in podobno, kot tudi za sisteme s talnim ogrevanjem. 
Uporablja se za zmanjšanje vpojnosti in utrjevanje mineralnih podlag ter za izboljšanje adhezije 
pred lepljenjem parketa s poliuretanskim lepilom BK-ParketFix PU. Dovoljena vlaga podlage pred 
nanosom premaza je lahko največ 3 %.         
 
3. SESTAVA  
 
Kemična sestava: poliizocianat, organsko topilo. 
Nevarne sestavine: v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
razvrščanja in označevanja, izdelek se uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost. 
 
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
 

Gostota [g/dm3] (EN ISO 2811-1) 1,0–1,2 

Okvirna poraba [g/m2/sloju] 0,15–0,30 

Embalaža [kg] 6 kg 

 
5. OSTALE LASTNOSTI  
 
Izgled: rjavkasta tekočina. 
pH vrednost (EN ISO 787-9): 7–8 
VOC* vsebnost [g/l]: < 500 (največja dovoljena vsebnost A (h) 750 g/l). 
*VOC: Volatile Organic Compound – Hlapna organska spojina. 
 
6. PODLAGA  
 
Podlaga na katero se premaz nanaša mora biti trdna, čista in suha, brez ostankov olja, maščob in 
drugih materialov. Premaz je primeren za vse mineralne podlage, kot so betonske površine, 
cementni estrihi, anhidritne podlage in podobno, kot tudi za sisteme s talnim ogrevanjem. Vse 
stare, slabo oprijete premaze je potrebno odstraniti, izvesti sanacijo z ustreznim materialom in 
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nato začeti z nanašanjem podlage. Premaz reagira z vlago iz podlage in tako omogoča nanos 
lepila za parket na nekoliko vlažne podlage kot so optimalne. Vlažnost podlage je zelo pomembna 
v poliuretanskih sistemih, saj večji delež vlage v podlagi povzroča nabrekanje lepila za parket in 
zmanjšanje njegovih mehanskih lastnosti. Največja dovoljena vlažnost pri polaganju parketa je 2 
%. Poleg reakcije z vlago iz podlage, se premaz kemično veže z lepilom za parket, kar dodatno 
utrdi vez med lepilom in podlago.                            
 
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
 
Izdelek BK-ParketFix PU Prime je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti. Nanaša se s 
slikarskim čopičem ali z kratkodlakim valjčkom v tankem sloju. Prepričajte se, da je premaz 
enakomerno nanesen na podlago. Kot podlaga z višjo vsebnostjo vlage je treba grundiranje 
ponoviti v presledku 2–3 ur. Lepljenje talnih oblog izvajati po popolnem sušenju premaza, kar pri 
optimalnih pogojih sušenja (T = +23–25 ºC, relativna vlažnost zraka = 50–60 %) traja približno 12 
ur. Takoj po končanem delu je potrebno orodje očistiti. 
Temperatura uporabe: od +10 ºC do +25 ºC z najvišjo vlažnostjo zraka 60 %. Čas vezanja in 
sušenja podlage se podaljša na nižjih in se skrajša na višjih temperaturah.           
 
8. ČIŠČENJE ORODJA  
 
Takoj po uporabi je potrebno orodje temeljito mehansko očistiti. V primeru potrebe po dodatnem 
čiščenju uporabite nitro ali poliuretansko razredčilo. 
 
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
 
Pri delu z lepilom zaščititi oči in kožo. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti izven dosega otrok. 
Skladiščiti pri temperaturi od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, drugih 
virov toplote in odprtega plamena. Preprečiti zmrzal. 
Izdelek je sušljiv; če se kanister večkrat odpira, pazite, da ga dobro zaprete.                       Rok 
uporabe: 6 mesecev. 
 
10. OSEBNA ZAŠČITA  
 
Zaščita dihal: priporočljiva je uporaba zaščitne maske, zlasti v prostorih s slabo ventilacijo. 
Zaščita rok in telesa: obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati zaščitno delovno obleko z 
dolgimi rokavi in nogavicami. 
Zaščita oči: uporabljati zaščitna očala. 
 
11. PODATKI O PREDPISIH  
 
V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in 
zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem razvrščanja in označevanja: 
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Nevarnost 
 
Vnetljive tekočine, kategorija 2 
Draženje kože, kategorija 2. 
Senzibilizacija kože, kategorija 1. Draženje oči, kategorija 2. 
Akutna toksičnost (inhalacijska), kategorija 4. Senzibilizacija dihal, kategorija 1. 
Specifična strupenost za ciljni organ (enkratna izpostavljenost), kategorija 3 Kancerogenost, 
kategorija 2. 
Specifična strupenost za ciljni organ (večkratna izpostavljenost), kategorija 2. 
 
H stavki: 
H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H315: povzroča draženje kože. 
H317: lahko povzroči alergijski odziv kože.                  
H319: Povzroča hudo draženje oči. 
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H334: Lahko povzroči simptome alergije pri vdihavanju.                                 
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H351: Sum povzročitve raka. 
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
P stavki: 
P260: Ne vdihavati hlapov. 
P280: nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. 
P304+P340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki 
olajša dihanje. 
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. P308+P313: 
Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
 
Preprečiti nekontrolirano iztekanja v kanalizacijo in vodotoke. 
 
13. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI  
 
V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi. 
 
14. DRUGI PODATKI  
 
Če izvajalec pri uporabi premaza opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan 
ustaviti dela ter o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval 
reklamacijo. Očitki, ki se nanašajo na estetske lastnosti, posredovane proizvajalcu po opravljeni 
vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, ne morejo biti predmet reklamacije. 
 
15. OPOMBA  
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih, kot tudi redno 
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testiranje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod našega znanja in dosedanjih praktičnih 
izkušenj, in vsem uporabnikom naj služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so 
vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih, ki so navedeni v naših navodilih, je potrebno naša 
navodila vzeti kot splošne smernice, brez garancije na vgradnjo. 
Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi 
nepravilne uporabe ali zaradi napačne izbire izdelka, kot tudi za nekakovostno opravljena dela. 
Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih izdelkov.  
Zapisano nas v ničemer ne zavezuje. 
Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se začenši z navedenim datumom izdelave 
štejejo za neveljavne. 

 
Datum izdelave: 25. 2. 2014. 
Prejšnja različica: 1.5–11.5.2018. 
Spremenjena poglavja: 2, 5, 6. 


