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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
 
Trgovsko ime izdelka: BK-Natura  
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-Natura je pastozna masa namenjena dekoraciji notranjih površin. Finalna struktura 
se dobi z različnimi tehnikami nanašanja in z uporabo različnih orodij (imitacija kamna, 
marmorja, krokodilske kože in kačje kože in podobno). Suhi premaz okrasite s 
poltransparentno barvo BK-Velatura. BK-Natura je masa, ki jo odlikuje dolg odprti čas in 
izjemna obdelovalnost, ki uporabniku omogoča, da naredi želeno strukturo. Prebarvane 
površine so odporne proti vlažnemu brisanju.  
Sodi med ekološke proizvode, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje.   
 
3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Vodna emulzija polimerov, voda, aditivi in pigmenti.  
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, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.  
  
4. TEHNIČNE LASTNOSTI  
  
Gostota, g/dm3 (EN ISO 2811-1)  1000-1200  

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)  40000-50000  

Poraba, ml/m2  300-500  

Pakiranje, l  5;  

  
5. OSTALE LASTNOSTI  
  
Videz: Bela ali obarvana viskozna 
tekočina  
Vonj: Specifičen za polimerno vezivo 
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pH vrednost (EN ISO 787-9): 7-9  
Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: ~55  
VOC* vsebnost,  g/l: < 10 (maksimalna dovoljena vrednost A (l) 200 g/l)  
*VOC: Volatile Organic Compound-Hlapne organske spojine;  
Ne jamčimo za absolutno ponovljivost nians. Nianse lahko zmešamo v poljubnem 
mešalnem razmerju.  
  
6. PODLAGA  
  
Podlaga, na katero se barva nanaša, mora biti čvrsta, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, mastnih madežev in podobno. Ustrezne podlage so vse površine, izravnane z 
BKGletEx Universal-om ali BK-GletEx Acryl-om. Podlago je treba pred barvanjem 
premazati z BK-Deco Acryl podlago. Čas sušenja podlage pred nanašanjem barve znaša 
min. 6 h.   
  
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE  
  
BK-Natura je masa, ki je že pripravljena za nanašanje in ni treba mešati z vodo. 
Naknadno dodajanje vode med delom ni dovoljeno, saj lahko povzroči neizenačen 
končni videz. Pred uporabo je treba maso premešati do popolne homogenizacije. V 
odvisnosti od želene strukture BK-Natura se lahko nanaša na več načinov:  

• Maso nanašate s pomočjo plastične trapezaste gladilke v debelini od 2-3 mm. S 
pomočjo posebnega orodja podobnega 'glavniku' se izvlečejo linije, kjer material 
dobi finalno strukturo, ki spominja na lubje. Čas sušenja BK-Natura-e znaša 24 h. 
Po sušenju materiala, če je treba, material blago izbrusiti in odprašiti. S ciljem 
doseganja želenega učinka dekorativne tehnike se nanaša transparentni premaz 
BK-Velatura. BK-Velatura-v nanašate z dugodlakim čopičem in jo potem obrišete 
z z gobico, dokler je v pastoznem stanju.  

• Maso nanašate s pomočjo plastične pleskarske lopatice in potem vzorec, v 
odvisnosti od želene strukture, dosežete z lahkotnimi potezami plastične 
zaobljene pleskarske lopatice. Čas sušenja BK-Natura-e znaša 24 h. Po sušenju 
materiala, če je treba, material blago izbrusiti in odprašiti. Dodatni učinek dobite s 
premazom BKVelatura. Premaz se nanaša s čopičem in potem se višek odstrani s 
pomočjo trde plastične pleskarske lopatice.  

• S pomočjo pleskarske lopatice maso nanašate v smeri, v kateri boste material 
obdelovali z valjčkom. Z izbiro različnih valjčkov (npr. krokodilska ali kačja koža) 
lahko dobite različne strukture. Čas sušenja BK-Natura-e znaša 24 h. Po sušenju 
materiala, če je treba, material blago izbrusiti in odprašiti. Da da bi dobili čim bolj 
učinkovito strukturo morate nanesti 2-3 nianse transparentnega premaza 
BKVelatura. Premaz se nanaša z vrhom gobice z blagim razmazovanjem po 
strukturi  
BK-Natura-e. Čas sušenja med nanosi BK-Velatura znaša 3-4 h.  
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Preporuka: BK-Nahir je bela masa, ki se prav tako lahko tonira, toda učinkovitejši finalni 
videz dosežete z nanašanjem netonirane BK-Natura-e ob uporabi različnih kombinacij 
nians BK-Velatura premaza.  
Nujno je izvesti egalizacijo materiala iz različnih serij in/ali pakiranj, da se izognete 
neizenačenim odtenkom. 
Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v obsegu od +8 ºC do +30 ºC. Barva 
je suha na dotik po 6-8 h odvisno od pogojev, medtem ko se popolna odpornost filma 
doseže po 3 tednih.   
  
8. ČIŠČENJE ORODJA  
  
Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po 
uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo. Odstranjevanje lahko olajšate z 
večkratnim potapljanjem orodja v vodu.  
  
9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
  
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.   
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.  
Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna 
uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.  
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.   
  
11. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
  
Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni 
vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.   
  
12. NAČIN ODSTRANJEVANJA  
  
V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.   
 
13. DRUGI PODATKI 
 
 Ton karta dekorativnih materialov je izdelana na papirju pa se pri nanašanju 
dekorativnih materialov na različne zidne površine kot tudi v odvisnosti od tehnike 



 
 

TEHNIČNI LIST IZDELKA Izdaja:1 Različica:2 

BK-Natura RZ-TLP-074 Datum: 15.11.2018. 

  

RZ-TLP-074    
  4  

nanašanja, lahko pričakujejo manjša odstopanja nians od ton karte, 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 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 in so povezane z navedenimi značilnostmi, ne morejo biti 
predmet reklamacije.   
 
14. 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. 
Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se od navedenega datuma 
izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 9. 6. 2015. 
Predhodna različica: 1. 1.–9. 6. 2015. 
Spremenjena poglavja: 2, 7, 13. 
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