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1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA  
 
Trgovsko ime izdelka: BK-NovaEra 
       BK-NovaEra Exclusive 
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-NovaEra in BK-NovaEra Exclusive predstavljata akrilne paropropustne dekorativne 
barve, namenjene za notranjo uporabo. Z velikim spektrom barv in dekorativnimi 
perlami, ki so v materialu, se dosega edinstven dekorativni videz stene. Uporabne so za 
dekorativno zaščito notranjih stenskih in stropnih površin v stanovanjskih in poslovnih 
objektih, tam, kjer ni potrebe po visoki odpornosti, niti drugih posebnih zahtev.  
Prebarvane površine so odporne proti vlažnemu brisanju.  
BK-NovaEra je dostopna kot bela baza, namenjena za toniranje.  
BK-NovaEra Exclusive je dostopna v treh različicah: zlata, srebrna in bakrena.  
Uvršča se med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolico.  
 
3. SESTAVA 
 
Kemijska sestava: Vodna emulzija polimera, voda, aditivi in pigmenti. 
Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 о razvrščanju, pаkiranju in 
označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem 
razvrščanja in označevanja, se ta izdelek ne razvršča med nevarne izdelke 
.  
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  
 
Nasipna masa, g/dm³ (EN ISO 2811-1) 900–1100    

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555) 15000–25000    

Poraba, ml/m² ~ 200–300 

Pakiranje, l 
 BK-NovaEra 
 BK-NovaEra Exclusive 

 
2,5; 
1; 

 
5. DRUGE ZNAČILNOSTI  
 
Videz: BK-NovaEra viskozna tekočina, 

BK-NovaEra Exclusive – viskozna tekočina z obarvanimi perlami 
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Vonj: Specifičen za polimerno vezivo 
pH-vrednost (EN ISO 787-9): 7–9 
Vsebina suhe substance (EN ISO 3251). %: ~20 
VOC* vsebina, g/l: < 5 (maksimalno dovoljena vrednost A (l) 200 g/l) 
* VOC: Volatile Organic Compound – Izparljiva organska substanca; 
Možnost niansiranja BK-NovaEra dekorativnega materiala po Bekament Dekorativa 
tonski karti. Ne jamčimo za popolno ponovljivost odtenkov. Odtenki se lahko 
medsebojno mešajo v poljubnem razmerju. 
 
6. PODLAGA  
 
Podlaga, na katero se barva nanaša, mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih 
delov, mastnih madežev ipd. Ustrezne podlage so vse površine, izravnane z BK-GletEx 
Universalom ali z BK-GletEx Acrylom. Podlago je treba pred barvanjem premazati z BK-
Deco Acryl podlago v primeru nanašanja BK-NovaEra. V primeru BK-NovaEra Exclusive 
je treba pred nanašanjem dekorativne barve nanesti BK-Pol Gold ali BK-Pol Crystal v 
želenem odtenku v enem sloju. Čas sušenja podlage pred nanašanjem barve znaša min. 
6 h. 
 
7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE 
Pred nanašanjem je treba maso rahlo premešati in je ni treba mešati z vodo. Mešanje z 
mešalnikom ni dovoljeno, saj povzroči razbitje dekorativnih perl v materialu. Naknadno 
dodajanje vode med delom ni dovoljeno, saj lahko povzroči neenakomeren končni videz. 
Takoj po uporabi je treba transportne cevi in drugo orodje temeljito oprati z vodo. Z 
namenom lažjega čiščenja malta ne bi smela zaostajati v cevi dlje kot 30 minut. Če se 
orodje ne opere neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke odstraniti mehansko.  
BK-NovaEra: Dekorativni učinek se doseže s toniranim izdelkom. Netonirani izdelek se 
lahko eventualno uporabi samo na temnih podlagah. Barva se nanaša s krtačo za 
barvanje v 1–2 slojih. 10–20 minut po nanosu barve, odvisno od pogojev, se izvede 
končna obdelava s pomočjo fleksibilne plastične pahljače. Drugi sloj se nanaša za 
polnejši končni videz dekorativne tehnike. Nanašanje drugega sloja se izvaja, ko se prvi 
sloj posuši, kar pri normalnih pogojih (T=+23–25 °C, 50–60 % r. v. z.) zahteva min. 4–6 h. 
BK-NovaEra Exclusive: Po sušenju disperzijske barve, ki služi kot podlaga, se lahko 
začne z nanašanjem dekorativne barve. Material se nanaša s krtačo za barvanje, 
najpogosteje v enem sloju. Količina nanosa je odvisna od želenega učinka. 10–20 minut 
po nanosu barve, odvisno od pogojev, se izvede končna obdelava s pomočjo fleksibilne 
plastične pahljače. 
Nujno je treba izvesti egalizacijo materiala iz različnih serij in/ali pakiranj, da se izognete 
neizenačenosti odtenka.  
Barva je suha na dotik po 6–8 h, odvisno od pogojev, medtem ko se popolna odpornost 
filma doseže po 3 tednih. Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v 
obsegu od +8 °C do +30 °C.  
 
8. ČIŠČENJE ORODJA  
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Takoj po uporabi je treba orodje temeljito 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. Hraniti zunaj dosega 
otrok. Skladiščiti pri temperaturah od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposrednim 
vplivom sončne svetlobe in zmrzovanjem. 
Rok uporabe: 12 mesecev.  
  
10. OSEBNA ZAŠČITA  
  
Zaščita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.   
Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna 
uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljajte delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami.  
Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.   
 
11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
  
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. OSTALE INFORMACIJE  
  
Tonska karta dekorativnega materiala je izdelana na papirju, zato se lahko med 
nanašanjem dekorativnih materialov na različne stenske površine in v odvisnosti od 
tehnike nanašanja pričakujejo manjša odstopanja od tonske 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 se tičejo navedenih značilnosti, ne morejo biti predmet 
reklamacije.  
 
14. OPOMBA 
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Banja Komerc Bekament DOO izvaja nadzor izdelka v lastnih laboratorijih in tudi redna 
preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in 
dosedanjih  
praktičnih izkušenj ter 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 začenši z navedenim datumom 
izdelave štejejo za neveljavne.  

 
Datum izdelave: 27. 12. 2011. 
Predhodna različica: 1. 4.–18. 6. 2015. 
Spremembe poglavij: 6, 7 in 13. 
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