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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA 
 
Trgovsko ime izdelka: BK-Concrete Style 
                                   
Podatki o proizvajalcu:  
Banja Komerc Bekament DOO 
34304 Banja 
Aranđelovac 
tel. 034-6777-500 
fax. 034-6777-505 
E-pošta: komercijala@bekament.com  
 
Kontakt za izdelavo TLP: E-pošta: laboratorija@bekament.com  
 
2. OPIS IN PODROČJE UPORABE 
  
BK-Concrete Style je mineralna tankoslojna dekorativna malta, namenjena zaščiti in 
dekoraciji notranjih stenskih površin ter daje vizualni učinek svežega betona. Odlikujejo 
jo dober oprijem na podlago, izjemna obdelovalnost in visoka trdnost. 
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: Sivi portland cement, hidrirano apno, polimerno vezivo, aditivi, 
pigment in mineralna polnila. 
Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No 1272/2008 о razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih substanc In zmesi, s katero je zakonsko uveden sistem razvrščanja 
in označevanja CLP/GHS, komponenta sistema sivi cement portland predstavlja nevarno 
sestavino in izdelek se razvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost. 
 
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

 
Nasipna gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1) 1000-1100 

Oprijem na podlogo, MPa (EN 1015-12) ,30 

Toplotna prevodnost - λ10°C dry,  W/mK  
(EN 1745 Table A.12) 0,41 

Koeficient difuzijske odpornosti - µ  
(EN 1745 Table A.12) < 20 

Absorpcija kapilarne vode,,   
kg/m2 min0,5 (EN 1015-18) 

Ni opredeljen, klasa W0 glede na EN 
998-1 

Tlačna čvrstost po 28 d, MPa (EN 1015-11) ≥ 3,5  klasa C S III g led e na E N  9 9 8-1 

Upogibna čvrstost po 28 d, MPa (EN 1015-11) ≥ 2,0 

Okvirna poraba, kg/m2 2 – 2,5 
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Pakiranje, kg 20 
 
5. DRUGE ZNAČILNOSTI 
 
Videz: Siva praškasta masa  
pH vrednost (EN ISO 787-9): 11-13    
Vsebnost suhe snov (EN ISO 3251), %: > 99.5 
 
6. PODLAGA 
 
Površina, na katero se malta nanaša, mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, prahu, vodotopnih  soli, maščob in drugih nečistoč, ki lahko preprečijo dobro 
oprijemanje malte na podlago. Ustrezne podlage so vse površine iz apnenih, cementnih 
in cementno-apnenih malt (stare najmanj mesec dni), mavčno kartonske in cementno-
vlaknaste plošče, betonske površine (stare najmanj mesec dni) ipd. Vse stare, slabo 
sprejete premaze je treba odstraniti, izvesti sanacijo z ustreznim materialom in šele 
takrat začeti z nanašanjem podlage. Pred nanosom malte BK-Concrete Style je treba 
podlago premazati z BK-Grund Universal podlago. V primeru zelo vpojnih podlag je 
priporočljiv premaz z BK-Nivelatorjem, medtem ko je v primeru slabih in obrabljenih 
podlag treba površino premazati z BK-Penetratom pred nanosom BK Grund Universal 
podlage. Čas sušenja podlage pred nanosom malte znaša min. 12 h. 
Pripravi podlage je treba posvetiti veliko pozornosti, saj nepravilnosti v smislu neravnin 
otežujejo obdelavo malte in onemogočajo pridobitev zadovoljujoče strukture.  
 
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
 
Priprava materiala se izvede z lahkotnim dodajanjem prahu v 30-33 % vode (6 – 6,6 l 
vode za 20 kg prahu) ob nenehnem mešanju z električnim mešalnikom do popolne 
vlažnosti in homogenosti. Maso pustite stati 10 min, t, pred nanašanjem še enkrat 
premešati in po potrebi dodati vodo za pridobitev konsistence. Omet se nanaša v dveh 
slojih. Vgradnjo in obdelavo izvajate z nerjavečo gladilko. Prvi sloj nanesite enakomerno, 
da dobite čim bolj ravno površino. Drugi sloj nanesete po ~ 6 uraj oziroma na poosušeni 
prvi sloj. Skupna debelina slojev mora biti približno 1,5-2,0 mm. Oblikovanje želene 
teksture se izvaja takoj po nanašanju drugega sloja malte s pomočjo jeklene gladilke (z 
zaobljenimu robovi) ali s pomočjo krtače za BK-Travertino. Pridobitev reliefne teksture 
dosežemo z dotikanjem ("tapkanjem") malte s površino gladilke ali trna Decor krtače za 
BK-Travertino. Končni obdelavi pristopate po 15-20 min. po nanašanjeu drugega sloja, tj. 
čim se material začne sušiti (“umikati”). S čisto ali blago navlaženo gladilko se izravna se 
površina malte, tako da se dobi gladka površina z nepopolnimi detajli, ki odlikujejo pravi 
beton. Obdelava BK-Concrete Style-a se lahko izvaja tudi na druge načine. Na primerna 
svežo malto se lahko po nanosu postavi najlonska folija, ki jo je treba poravnati in 
polikati s kovinsko gladilko in jo potem ločiti od malte po 24h. 
Pripravljen material uporabiti v 2 urah 
Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od +5 ºC do +30 ºC. Po 
6 h sušenja pri normalnih pogojih (T=+23-25 ºC, 50-60 % r.v.v.) je malta suha na dotik in 
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po poteku 24 h se lahko pristopi njenemu barvanju. 
Naknadno barvanje BK- Concrete Style malte se izvaja z transparentnim premazom BK-
Velatura. Pred barvanjem z BK-Velaturo je treba površinuo malte premazati z BK-
Penetratom razredčenim z vodo v razmerju 1:3, ili BK-Ultra Prime-om, da bi se zmanjšala 
vpojnost in da bi se izognili nastanku madežev, tj. da bi se omogočil enakomerni nanos 
BK-Velatura premaza. Če ne želite menjati barve malte, se BK- Concrete Style se lahko 
zaščiti s premazom BK-Aquaphobe. 
8. ČIŠĆENJE ORODJA 
 
Takoj po končanem delu je treba orodje temeljiti oprati z vodo Če se orodje ne opere 
neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke odstraniti mehansko Odstranjevanje se 
lahko olajša z večurnim namakanjem orodja v vodi 
 
 
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 
Pri delu v zaprtih prostorih z BK-Concrete Style-om je treba zagotoviti dobro 
prezračevanje. Zaščitite oči in kožo pri delu z mokro malto zaradi njene močno alkalne 
reakcije.. 
Material skladiščiti pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, v suhem in prezračenem 
prostoru. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži. 
Rok uporabe: 18 mesecev. 
 
 
10. OSEBNA ZAŠČITA 

 
Zaščita dihal: V primeru močnega prašenja uporabljati zaščitno masko 
Zaščita rok in telesa Pri ponavljajočem stiku s kožom je priporočljiva preventivna 
uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.  
Zaščita oči: Uporabljati zaščitna očala z namenom zaščite pred prahom in mokro malto  
 
 
11. INFORMACIJE O PREDPISIH 
 
V skladu z Regulativo (EC) No 1272/2008 о razvrščanju, pakiranju in označevanju 
nevarnih substanc In zmesi, s katero je zakonsko uveden sistem razvrščanja in 
označevanja CLP/GHS, komponenta sistema sivi cement portland predstavlja nevarno 
sestavino in izdelek se razvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost. 
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              Nevarnost.                                             
 
Draženje kože, kategorija 2:: H315 
Preobčutljivost kože, kategorija 1: H317 
Huda poškodba oči, kategorija 1: H318 
 
H-oznake:  
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
 
P-oznake: 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO:  Umiti z veliko vode 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Temeljito sperite z vodo nekaj minut. Odstranite  
kontaktne leče, če obstajajo in če je to možno storiti. Nadaljujte izpiranje. 
P501 Odstraniti vsebino/posod v skladu z nacionalnimi predpisi. 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
 
Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni 
učinki na zdravje Preprečiti nenadzorovane izpuste v vodotoke zaradi alkalne reakcije  
 
13. NAČIN ODSTRANJEVANJA 
 
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  
 
14. DRUGE INFORMACIJE 
 
Če izvajalec med vgradnjo materiala opazi estetski ali uporabniški manko, mora 
prenehati z delom in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času 
obravnaval reklamacijo. Pritožbe, poslane proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali 
celotne količine materiala, ki se nanašajo na navedene značilnosti, ne morejo biti 
predmet reklamacije  
 
15. OPOMBA: 
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja nadzor izdelkov s pomočjo lastnih laboratorijev, 
prav tako tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijih Tehnični list je rezultat našega 
preteklega znanja in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom mora služiti 
kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov Če so vremenski in drugi pogoji 
drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila dojemati kot splošne 
smernice, brez garancije za vgradnjo.  
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Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi 
Nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka, niti za nekakovostno izvedena dela 
Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.  
Zapisano nas k ničemer ne zavezuje 
 
Datum izdelave: 06.10.2020. 


