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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
  
Trgovsko ime izdelka: BK-ParketFix PU  
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 je visokokakovostno, dvokomponentno, poliuretansko lepilo visoke 
začetne in končne trdnosti brez vode in topil, za notranjo uporabo. Primerno je za 
lepljenje vseh vrst parketov, laminatov, lesenih podov, parketa večjih dimenzij in parketa 
iz eksotičnega lesa-bambusov in podobno. (s poskusnim lepljenjem) na vpojne in 
nevpojne podlage. Zaradi dobre adhezije in fleksibilnosti je primeren za postavljanje 
parketa na podlage s talnim gretjem.   
  
3. SESTAVA   
  
Kemijska sestava: Komponenta A: Poliol, aditivi, polnilo.                              
Komponenta B: Poliizocianat.  
Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
klasifikacije in označevanja:  

• Komponenta A ne sodi med nevarne izdelke;  
• Komponenta B sistema predstavlja nevarno snov in sodi med nevarne 

izdelke z oznako: Nevarnost 
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
  
Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1)  1,4-1,5  

Sprijemna trdnost na podlago, MPa (EN 14293)  
 po 7 dneh  
 po 28 dneh  

Sprijemna trdnost na podlago z BK-ParketFix 
Primeom, MPa (EN 14293)  

• po 7 dneh  
• po 28 dneh  

>1,0  
>1,0  
  
  
>1,0  
>1,0  
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Sprijemna trdnost na podlago na 400C, MPa (EN 
14293)  
Sprijemna trdnost na podlago na 400C z BK-ParketFix  
Prime-om, MPa (EN 14293)  

>1,0  
  
>1,0  

Natezna trdnost, MPa (EN 14293)  
Natezna trdnost z BK-ParketFix Prime-om, MPa (EN  
14293)  

>3,5  
  
>3,5  

Adhezijska trdnost-odprti čas, MPa (EN 14293) 
Adhezijska trdnost z BK-ParketFix Prime-om-odprti 
čas, MPa (EN 14293)  

>1,0 nakon 25 min  
  
>1,0 nakon 25 min  

Natezna trdnost-odprti čas, MPa (EN 14293)  
Natezna trdnost z BK-ParketFix Prime-om-odprti čas,  
MPa (EN 14293)  

>3,5 nakon 20 min  
  
>3,5 nakon 20 min  

Okvirna poraba, kg/m2  0,9-1,3  

Pakiranje, kg  9 kg komp. A + 1,5 kg komp. B  

  
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: Komponenta A: krem pastozna masa             
Komponenta B: rumenkasta tekočina  
pH vrednost samešanog lepila (EN ISO 787-9): 5-7  
Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: ~ 95  
Čas vezave: Bodite pozorni na čas vezave lepila, ki znaša približno 60 minut. Ni dovoljeno 
mešanje komponent v poljubnem razmerju.  
  
6. PODLAGA 
 
Podlaga na katero se lepilo nanaša, mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, maščob, ostankov olja in podobno ter grundirana z BK-ParketFix Prime podlago. 
Vreme sušenje podlage pred nanašanjem lepila za parket znaša optimalno 24 h. Podlage 
ne smejo vsebovati več kot 2 % vlage (priporočljivo je predhodno merjenje). Ustrezne 
podlage so vse čvrste, nosilne, kompaktne podlage na mineralni osnovi.   
Negrundirane podlage z vlago, večjo od 2 % lahko vodi do nabrekanja lepila in padanja 
njegovih mehanskih značilnosti.  
  
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
Pred uporabo se celotna količina komponente B (ki je v plastenki) nalije v komponento A 
in vse dobro homogeniziramo. Komponente pomešati z mešalnikom z majhnim številom 
obratov dokler ne dobite homogeno maso. Komponente se ne smejo mešati z vodo ali 
topili. Lepilo nanašate z zobato lopatico tip B3. Na sveže lepilo postavite talne obloge s 
pritiskom na podlago. Nadaljnja obdelava parketa (brušenje, lakiranje in podobno) je 
možna min. 24 h po vgradnji pri optimalnih pogojih sušenja (T=+23-25 ºC, relativna 
vlažnost zraka=50-60 %). Orodje očistiti takoj po koncu dela.  
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Temperatura uporabe: Od +100C do +250C. Čas vezave in sušenja lepila se podaljšuje na 
nižjih in skrajšuje na višjih temperaturah.  
  
9. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje detajlno mehansko očistiti. V primeru potrebe za 
dodatnim čiščenjem uporabljati nitro- ali poliuretansko razredčilo.   
  
8. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
Komponenta A: Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri 
ravnanju.  
Hraniti zunaj dosega otrok. Skladiščiti na temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno 
pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem.  
Komponenta B: Pri delu z lepilom zaščititi oči in kožo. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti 
zunaj dosega otrok. Skladiščiti na temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred 
neposrednim vplivom sončne svetlobe, drugih virov toplote in odprtega ognja. Preprečiti 
zmrzovanje.   
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
9. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: Priporočljiva je uporaba zaščitne maske v prostorih s slabo ventilacijo. 
Zaščita rok in telesa: Obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z 
dolgimi rokavi in hlačnicami.   
Zaščita oči: Uporabljati zaščitna očala.   
  
10. INFORMACIJE O PREDPISIH  
  
Komponenta B:  
V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkiranju in ozčneavanju nevarnih 
snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in  
označevanja:  

 
Nevarnost          
  
Draženje kože, kategorija 2.  
Senzibilizacija kože, kategorija 1.  
Draženje očesa, kategorija 2.  
Akutna toksičnost (inhalacijska), kategorija 4.  
Senzibilazcija dihal, kategorija 1.  
Specifična toksičnost za ciljani organ (enkratna izpostavljenost), kategorija 3. 
Kancerogenost, kategorija 2.  
Specifična toksičnost za ciljani organ (večkratna izpostavljenost), kategorija 2.  
  
H-oznake:   
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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 ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.  
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H351 Sum povzročitve raka.  
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
P-oznake:  
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 
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.   
  
11. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.    
  
12. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
  
14. DRUGI PODATKI 
 
Če izvajalec pri vgradnji lepila 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, povezane pa so z estetskimi značilnostmi, ne morejo biti 
predmet reklamacije.   
 
15. OPOMBA 
  
Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi 
redno preizkušanje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in 
dosedanjih praktičnih izkušenj in 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.  
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Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se začenši z navedenim datumom 
izdelave štejejo za neveljavne. 

 
Datum izdelave: 25.02.2014 
Prejšnja različica: različica 1.4-25.01.2018. 
Spremenjena poglavja: 4, 6. 
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