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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
 
Trgovsko ime izdelka: BK-Travertino Exterior&Interior 
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  
  
Uporaba: BK-Travertino Exterior&Interior je plemenita mineralna malta, namenjena 
dekorativni zaščiti notranjih in zunanjih površin. Odlikujejo jo odlično oprijemanje na 
mineralne površine, izredna vodoodbojnost in odpornost proti vremenskim vplivom in 
UV-sevanju. Ima dobro paroprepustnost in odlično odpornost proti razvoju 
mikroorganizmov.  
Barva: BK-Travertino se proizvaja izključno v beli barvi, naknadno pa se barva s 
transparentnim premazom BK-Velatura.  
 
3. SESTAVA 
 
Kemična sestava: Beli portlandski cement, hidrirano apno, polimerno vezivo, aditivi, 
pigmenti in mineralna polnila.  
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 žgano apno predstavlja nevarno sestavino in se razvršča 
med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.   
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
 
Nasipna masa, g/dm³  1100–1400  
Oprijemljivost na podlago iz betona, MPa (EN 1015-
12) 

≥ 0.30 

Toplotna prevodnost –ƛ10 °C dry, W/mK (EN 1745 
Table A.12) 

0.51 

Tlačna trdnost po 28 d, MPa (EN 1015-11) ≥ 3.5 razred CS III po EN 998-1 
Upogljiva trdnost po 28 d, MPa (EN 1015-11) ≥ 2.0 
Koeficient difuznega odpora-µ (EN 1745 Table A.12) < 20 
Kapilarna vodovpojnost-c, kg/m² (EN 1015-18) ≤ 0.2 razred Wc2 po EN 998-1  
Pakiranje, kg 8; 20 
 
5. DRUGE ZNAČILNOSTI 
 
Videz: Bela praškasta masa 
pH-vrednost (EN ISO 787-9): 11–13   
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Vsebina suhe substance (EN ISO 3251), %: > 99.5 
Poraba: Približno 2,5-2,7 kg / m2, odvisno od tehnike in debeline prevleke. 
 
6. PODLAGA 
  
Površina, na katero se malta nanaša, mora biti ravna, suha, čista, brez slabo vezanih 
delov, vodotopnih soli, maščob in drugih nečistoč, ki lahko preprečijo dobro oprijemanje 
na podlago. Ustrezne podlage so vse površine iz apnenih, cementnih in cementno-
apnenih malt, armaturni sloj termoizolacijskih sistemov, mavčne kartonske in cementno-
vlaknaste plošče, betonske površine, ipd.  
Ometane površine sušite 28 dni, končni sloj lepila za ojačitev pa 7 dni. Pred nanosom 
dekorativnega ometa podlago premažite z osnovnim premazom BK-Ultra Prime in v 
primeru gladkih temeljnih površin uporabite BK-Grund Universal. 
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 mase se izvede z dodajanjem prahu v okoli 25 % vode, dokler ne dobimo 
homogene mase brez grudic (za 8 kg prahu je potrebno ~2 l vode; za 20 kg prahu je 
potrebni ~5 l vode). Maso pustite stati 10–15 minut, pred nanašanjem še enkrat premešati 
in po potrebi dodati vodo za pridobitev konsistence. Pripravljeno maso porabiti v 2 
urah. 
BK-Travertino E&I se nanaša v dveh slojih z nerjavečo gladilko. Prvi sloj nanesti 
enakomerno v debelini približno 1 do 2 mm. Drugi sloj se nanaša, ko se prvi popolnoma 
posuši (približno 6 ur pri sušenju v normalnih pogojih). Debelina sloja je odvisna od 
želene strukture. Oblikovanje teksture naravnega kamna se izvede z ustreznim orodjem, 
da se naredijo nepravilne vdolbine, značilne za kamen travertin. Dodatni učinek malte se 
doseže z rahlim zalikanjem s kovinsko gladilko, ko se začne material »umikati«. Po 
zalikanju površine (približno 2 ur pri sušenju v normalnih pogojih).  je mogoče z 
ustreznim orodjem po potrebi oblikovati videz fug, s čimer se naredi imitacija blokov 
kamna.  
Nujno je izvesti egalizacijo materiala iz različnih serij in/ali pakiranj, s čimer se izognemo 
neizenačenosti odtenka. Pripravljeno maso uporabiti v 2 urah.  
Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od +5 °C do +30 °C. Ne 
delati pri neposrednem soncu, v megli, vetru in dežju. Po 6 h sušenja pri normalnih 
pogojih (T=+23–25 °C, 50–60 % r. v. z.) je malta suha na dotik, in za nadaljnje obarvanje 
po 24 urah. Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas vezave 
malte. Odpornost proti padavinam se doseže po min. 24 h sušenja pri normalnih 
pogojih. 
S ciljem doseganja učinkovitega končnega videza se BK-Travertino E&I naknadno 
premaže s transparentnim premazom BK-Velatura. Pri delu pri visokih temperaturah in 
tudi pri dolgotrajno sušeni malti BK-Travertino je priporočljivo površino predhodno 
premazati z BK-Penetratom, da se zmanjša vpojnost in omogoči enakomernejši nanos 
prevleke BK-Velatura. 
 
8. ČIŠČENJE ORODJA  
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Takoj po končanem delu je treba orodje 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 pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri 
ravnanju. Hraniti izven dosega otrok. Skladiščiti pri temperaturi od +5 °C 
do +25 °C, v suhem in prezračenem prostoru. Rok uporabe je odtisnjen 
na embalaži.   
Rok trajanja: 18 mesecev v originalno zapakirani embalaži.  
 
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: V primeru močnega prašenja uporabljati zaščitno masko.  
Zaščita rok in telesa: Preventivno uporabljati zaščitne rokavice in 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 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, komponente sistema beli portlandski cement in apno predstavljata nevarni 
sestavini, zato se izdelek uvršča med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.  

 
Nevarnost                 
                         
Draženje kože, kategorija 2: H315 
Preobčutljivost kože, kategorija 1:H317 
Huda poškodba oči, kategorija 1: H318  
  
H-stavki:   
H315: Povzroča draženje kože.  
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318: Povzroča hude poškodbe oči.  
  
P-stavki:  
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: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/obrnite se na zdravnika. 
P501 Odlaganje embalaže v skladu z nacionalnimi predpisi.   
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Vsebuje: Beli portlandski cement in kalcij hidroksid.  
 
12. EKOTOKSILOŠKE INFORMACIJE  
 
Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni 
učinki na zdravje. Preprečiti nenadzorovani izpust v kanalizacijo in vodotoke.  
 
13. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI  
  
V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi.   
 
14. DRUGI PODATKI 
 
Med nanašanjem dekorativnih materialov na različne zidne površine in v odvisnosti od 
tehnike nanosa se lahko pričakujejo manjša odstopanja odtenkov od kartice z odtenki, ki 
ne morejo biti predmet reklamacije.  
Skupno količino barve za en objekt je zaželeno naročiti na enkrat. Banja Komerc 
Bekament DOO ne jamči za popolno ujemanje odtenkov iz različnih serij, odstopanja v 
odtenku ne morejo biti predmet reklamacije. 
Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi kakršno koli estetsko ali uporabno 
pomanjkljivost, je dolžan ustaviti dela in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem 
roku preučil reklamacijo. Pripombe, ki se naslovijo na proizvajalca po opravljeni vgradnji 
večjega dela ali celotne količine materiala, nanašajo pa se na estetske značilnosti, ne 
morejo biti predmet reklamacije.  
 
15. OPOMBA 
 
Banja Komerc Bekament DOO opravlja nadzor izdelka v lastnih laboratorijih in tudi 
redno 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 treba 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 ter tudi ne za nekakovostno 
opravljena dela. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo 
različnih izdelkov.   
 
Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.  
Ta dokument zamenjuje vse predhodne različice, ki se začenši od navedenega datuma 
izdelave dojemajo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 4. 4. 2018 
Prejšnja različica: 1.1 - 04.04.2018. 
Spremenjena poglavja: 2,4,6,7,14. 
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