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1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA  
 
Trgovski naziv proizvoda: BK-Rustic 
                                   
Podatki o distributerju: 
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-Rustic je vodopralna barva, namenjena za dekoracijo notranjih površin, z 
nanašanjem katere dobimo privlačen vidze prebarvanih zidov.  
Primeren je za sodobna okolja, ki zahtevajo eleganco, tako za javne prostore kot 
zasebne domove. BK-Rustic lahko operete po treh tednih nanašanja, zanj je 
značilna dobra paroprepustnost in je nevnetljiv. Ne vsebuje topil in pigmentov, ki 
vsebujejo svinec in krom. 
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: Organski in anorganski pigmenti, akrilna emulzija in dodatki. 
Nevarne sestavine: V skladu z Regulativo (EC) No. 1272/2008 о klаsifikаciјi, 
pakiranju in označevanju nevarnih substanc in zmesi, s katero je zakonodajno 
uveden sistem klasifikacije in označevanja CLP/GHS, ta proizvod ni razvrščen 
med nevarne izdelke.  
 
4. TEHNIČNE LASTNOSTI 
 
Gostota, g/cm3 (EN ISO 2811-1) 1000–1100 

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) 30000–40000 

Poraba, m2/l ~5 
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Pakiranje, l 2,5 
 
 
5. DRUGE LASTNOSTI 
 
Videz: Pastozna masa 
Vonj: Specifično za polimerno vezivo 
pH-vrednost (EN ISO 787-9): 6,5-7,5 
VOC*-vsebina, g/l: < 10 (maksimalna dovoljena vrednost A (l) 200 g/l) 
*VOC: Volatile Organic Compound – Hlapna organska snov; 
 
 
Možnost niansiranja po barvni tonski karti Bekament Rustic. Zaradi velikega 
vpliva uporabljene tehnike nanašanja na končni videz barve so možna določena 
odstopanja glede na odtenek v barvni tonski karti. Ne zagotavljamo popolne 
ponovljivosti odtenkov.  
 
6. PODLAGA 
 
Podlaga, na katero nanašamo maso, mora biti trdna, čista in suha, brez slabo 
vezanih delov, mastnih madežev itd. Primerne podlage so vse površine, ki so 
poravnane z BK-GletEx Universal in BK-GletEx Acryl. Glajene površine je treba 
premazati z akrilnim premazom BK-Deco (čas sušenja min. 6 h). Po toniranju 
maso počasi ročno mešamo, nato pa je proizvod pripravljen za uporabo. Tako 
pripravljen proizvod je treba porabiti v 15 dneh. 
Odvisno od tehnike nanašanja lahko podlago obarvamo v samo en odtenek C43 
ali v več odtenkov glede na barvno tonsko shemo. Pri izravnavanju površin, 
pobarvanih z oljnimi barvami, laki itd., je treba obstoječe premaze obvezno 
popolnoma odstraniti.  
 
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
 
BK-Rustic je dostopen v dveh tehnikah: BK-Rustic Art Style 1 in BK- Rustic Art 
Style 2.  

• BK-Rustic Art Style 1 dobimo z nanašanjem baze, ki jo toniramo v želeni 
odtenek po barvni tonski karti Bekament Rustic, nato pa se nanaša na 
tonirano podlago BK-Deco Acryl C43.  

• BK-Rustic Art Style 2 dobimo z nanašanjem netonirane baze na podlago 
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BK-Deco Acryl, ki se tonira v želeni odtenek po barvni tonski karti 
Bekament Rustic ton. 

Po toniranju maso počasi ročno mešamo, nato pa je proizvod pripravljen za 
uporabo. Tako pripravljen proizvod je treba porabiti v 15 dneh. 
Nanese se s čopičem DECOR v enem ali po potrebi v dveh slojih (za potrebe 
večje polnosti) v vseh smereh. Ko se naneseni material začne sušiti (20–30 minut 
po nanosu), začnemo z lahkim likanjem in glajenjem z uporabo nerjavečega 
Hoble inox 20x8 cm. Likanje je mogoče izvajati v diagonalni smeri ali v vse smeri, 
odvisno od želenega učinka.  
Premaz je popolnoma suh po 24 urah.  
Temperatura zraka in podlage med namestitvijo mora biti v območju od +8 ºC do 
+30 ºC. Barva je na dotik suha po 6–8 urah, odvisno od pogojev, medtem ko je 
popolna odpornost filma dosežena po 3 tednih. 
 
8. ČIŠČENJE ORODJA 
 
Takoj po uporabi je treba orodje temeljito sprati z vodo. Če orodja ne operete 
takoj po uporabi, strjene ostanke odstranite mehanično. Odstranitev lahko 
olajšate tako, da orodje za nekaj ur potopite v vodo. 
 
9. ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE 
Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri ravnanju s 
proizvodom. Hraniti izven dosega otrok. 
Shranjujte pri temperaturah od +5 ºC do +25 ºC, zaščiteno pred neposredno 
sončno svetlobo in zmrzaljo.  
Rok uporabe: 24 mesecev. 
 
10. OSEBNA ZAŠČITA 
 
Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov. Zaščita rok in 
telesa: V primeru ponavljajočega se stika s kožo je priporočljiva preventivna 
uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljajte delovno obleko z dolgimi rokavi in 
nogavicami. 
Zaščita oči: Previdnostno nosite zaščitna očala. 
 
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Na temelju izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani 



 
Banja Komerc 

Bekament DOO 

 TEHNIČNI LIST 
PROIZVODA 

Izdaja: 1 
Datum: 2. 4. 2020 

Različica: 0 

BK-Rustic RZ-TLP-157 

Izdelala: Ana Blagojević Odobrila: Biljana Kamaljević  
 

RZ-TLP-157 4 

negativni učinki na zdravje. Preprečiti nenadzorovano odtekanje v kanalizacijo in 
vodotoke.  
 
 
12. NAČIN ODLAGANJA 
 
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.  
 
13. DRUGE INFORMACIJE 
 
Barvna tonska karta dekorativnih materialov je narejena na papirju, zato lahko pri 
nanašanju dekorativnih materialov na različne stenske površine, pa tudi glede na 
tehniko nanašanja, pričakujemo manjša odstopanja odtenkov od barvne tonske 
karte, kar pa ne more biti predmet reklamacije. 
Zaželeno je naročiti skupno količino barve za en objekt hkrati. Banja Komerc 
Bekament    D. O. O. ne jamči za popolno ujemanje odtenkov iz različnih serij, 
odstopanja v odtenku ne morejo biti predmet reklamacije.  
Če izvajalec med namestitvijo materiala opazi kakršno koli estetsko ali uporabno 
napako, je dolžan dela prekiniti in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo k 
reklamacijo pristopil čim prej. Reklamacije, naslovljene na proizvajalca, po 
vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, in v zvezi z navedenimi 
lastnostmi, ne morejo biti predmet reklamacije. 
 
14. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament D. O. O. opravlja tako nadzor proizvoda prek lastnih 
laboratorijev kakor tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list 
je proizvod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj ter vsem 
uporabnikom mora služiti kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če 
so časovni in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša 
navodila upoštevati kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.  
Banja Komerc Bekament D. O. O. ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo 
zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire proizvoda, prav tako ne za 
nekakovostno izvedena dela. Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike 
vgradnje in uporabe različnih proizvodov.  
Zapisano nas k ničemur ne zavezuje. 
 
Datum izdelave: 2. 4. 2020 
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