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a vállalatról
Nem messze a szerbiai Arandjelovac-tól, a Vencác hegy lejtőin található a Banja komerc Bekament DOO. építési vegyi termékeket előállító 
vállalat.
A családi vállalkozás 1992-ben alakult, több mint 20 éve sikeresen dolgozza fel és gyártja termékeit a híres "Vencác márványból". 

Akkor még senki sem sejtette, hogy húsz évvel később a sok lelkesedésnek, a kemény munkának, szeretetnek és bátorságnak 
köszönhetően ekkora nagyvállalattá növi ki magát. Nem is olyan régen, 1992-ben csak két terméket hoztak forgalomba, napjainkban 
azonban több mint 70 terméket állítanak elő.  
 
A termékkínálatban megtalálhatóak a kül- és beltéri falfestékek, vakolatok, építési ragasztók, glettanyagok, fugázó anyagok, mész-cement 
alapú gépi vakolatok, dekoratív ásványi vékony vakolatok, emulziók és alapozók, parkettaragasztók, legfinomabb kalcium-karbonát 
töltőanyagok és egyéb, az építőiparban felhasználandó anyagok. Valamennyi termék BekameNt márkanév alatt kerül forgalomba.

Minden termék megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Banja komerc Bekament DOO-hoz, tartozik még a Gea leányvállalat, két kőbányával és egy üzemmel, ahol a kalcium-karbonátot 
dolgozzák fel. Ezzel a cég tevékenysége felöleli a teljes termelési folyamatot az alapanyagok kitermelésétől a végtermékek előállításáig.

minőségpolitika
Az új vevők meghódítása és a meglévő partnerek megtartása érdekében, a Banja komerc Bekament DOO üzletpolitikájában célul tűzte 
ki, hogy a folyamatos fejlesztések és az állandó üzleti minőség javítása mellett, nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. Ennek 
érdekében bevezették azokat a rendszereket és szabványokat, amelyek megfelelnek az ISO 9001 szabványoknak, a minőségi menedzsment 
rendszernek (QMS) valamint az ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszernek (EMS).

A Banja komerc Bekament DOO üzleti sikerét, a felhasználók és dolgozók motiváció- és elégedettségnövelését a következő stratégiai 
célokteljesítésével éri el

•	 Maximális	termék	minőség
•	 Folyamatosan	növekvő	vevői	elégedettség,	melyet	a	termékekkel	szembeni	követelményeknek	és	az	elvárásoknak	eleget	téve	érik	el
•	 Következetes	gyártási-,	ellenőrzési	és	irányítási	folyamatok,	melyekkel	biztosítják	a	felhasználók	igényeinek	teljes	mértékű	
kielégítését
•	 Folyamatos	beruházás	és	a	műszaki	fejlesztés
•	 Környezetvédelmi	előírások	szigorú	betartása
•	 Elkötelezettség	a	folyamatos	fejlődésre	és	a	környezetszennyezés	megelőzésére
•	 Az	alkalmazottak	szakmai	képzése	a	kreativitás	és	a	kezdeményezőkészség	növelése	érdekében
•	 Folyamatos	hatékonyság	növelés,	a	munkafolyamat	eredményességének	és	jövedelmezőségének	növelése,	a	teljes	üzleti	folyamat	
során
•	 Költségek	csökkentése	azáltal,	hogy	minden	dolgozó	arra	törekszik,	hogy	a	kötelezettségeit	időben	és	jól	teljesítse
•	 Megfelelő	partnerkapcsolatok	kialakítása,	fenntartása	és	fejlesztése	a	beszállítókkal	és	ügyfeleikkel
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alaPOZó kONCeNtrÁtum

akrIl BÁZIsÚ kÜltérI alaPOZó

uNIverZÁlIs alaPOZó

Felhasználás: A koncentrált emulzió célja, hogy a festési munkálatok előtt javítsa a tapadást, 
semlegesítse, erősítse illetve kiegyenlítse az alapfelületek nedvszívó képességét.
előkészítés és alkalmazás: Alapozóként a beltéri diszperziós festékek alkalmazása előtt valamint 
a	glettanyagok	felvitelét	megelőzően	hígítva	BK-podloga:	víz	=	1:9	arányban.	kerámia	burkolatok	
lerakása	 előtt	 a	 régi,	 gyenge	 és	 egyenetlen	 nedvszívó	 alapfelületeknél	 hígítva	 BK-podloga:	 víz	
=	1:4	 arányban.	Az	alapfelületre	hosszú	szőrű	hengerrel	 kell	 felvinni	 vagy	egyrétegű	szórást	 kell	
alkalmazni. Abban az esetben, ha az alapfelület nagyon száraz, akkor a falfelület alapozását 
másodszor is szükséges elvégezni 2-3 óra elteltével. A festék felvitele előtt a szárítási idő minimum 
12 óra.
kiadósság:	Kb	30-50	m2/L, a felület nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	1l,	3l	és	5l

Felhasználás: Akril homlokzati festékek, díszvakolatok felhordása előtt alkalmazzuk, hogy 
semlegesítse, kiegyenlítse az alapfelületek nedvszívó képességét és vízlepergető hatást biztosítson. 
Ajánlott a homlokzati festékekkel, dekoratív vakolatokkal megegyező színárnyalatra keverni.
előkészítés és alkalmazás: Az	alapfelület,	melyre	a	BK-Acryl-t	felvisszük,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	
és	olajmentes.	BK-Acryl-t	használat	előtt	hígítsuk	fel	15-20%	vízzel.	A	higított	anyagot	hosszú	szőrű	
hengerrel, egy rétegben kell felvinni az alapfelületre. Szárítási idő a végső  réteg felviteléig 24 óra.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet: Kb.	0,2-0,25	kg/m2, a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tol	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	8kg,	25kg

Felhasználás: univerzális	alapfelületi	struktúra	célja,	hogy	kiegyenlítse,	semlegesítse,	 rögzítse	az	
alapfelületet és vízlepergető hatást biztosítson. Minden típusú homlokzati festék és dekoratív 
vakolat	használata	előtt	alkalmazható,	kivéve	a	szilikát	festékeket/vakolatokat.	Ajánlott	BK-grund	
universalt	a	homlokzati	festékkel,	dekoratív	vakolattal	megegyező	színárnyalatra	keverni.	
előkészítés és alkalmazás: Az	alapfelület,	amelyre	a	BK-grund	universalt	felvisszük	legyen	szilárd,	
tiszta,	 száraz	 és	 olajmentes.	 BK-grund	 universal	 alapozót	 használat	 előtt	 hígítsuk	 fel	 15-20%	
vízzel. Hosszú szőrű hengerrel, egy rétegben kell felvinni a higított alapozót. Abban az esetben, ha 
az alapfelület nagy nedvszívó képességű, lehetséges a falfelület alapozását kétszer is elvégezni 2-3 
óra elteltével. Száradási idő a végső réteg felviteléig 24 óra.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet:	Kb.	0,2-0,25	kg/m2, a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	8kg,	25kg

Bk-Podloga

Bk-acryl

Bk-grund universal
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Bk-grund silicat

Bk-Beton kontakt

Bk-Nivelator

Bk-Penetrat

sZIlIkÁt alaPOZó

taPaDóHÍD

alaPOZó egYeNetleNÜl NeDvsZÍvó FelÜletekre

mélYalaPOZó ÁsvÁNYI FelÜletekre

Felhasználás: Strukturált szilikát alapozó, mely mész, mész-cement és cementes felületek 
bevonására készült abból a célból, hogy kiegyenlítse, semlegesítse és rögzítse az alapfelületet 
szilikát	 festékek	és	szilikát	dekoratív	vakolatok	alkalmazása	előtt.	Ajánlott	BK-grund	silicatot	 	a	
végső	réteggel	megegyező	színárnyalatra	keverni.	Kültéri	és	beltéri	használatra	is	alkalmas.
előkészítés és alkalmazás: Az	alapfelület,	amelyre	a	BK-grund	silicatot	felvisszük,	 legyen	szilárd,	
tiszta,	száraz	és	olajmentes.	BK-grund	silicat	alapozót	használat	előtt	keverjük	meg	és	hígítsuk	fel	
körülbelül	15%	vízzel.	Hosszú	szőrű	hengerrel,	egy	rétegben	kell	felvinni.	száradási	idő	a	végső	réteg	
felviteléig minimum 12 óra.
alkalmazási hőmérséklet:	+15°C-tól +30°C-ig,	a	relatív	páratartalom	ne	legyen	magasabb,	mint	70%.
anyagszükséglet: kb.	0,2-0,25	kg/m2, a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	8kg,	25	kg

Felhasználás: A tapadóhíd célja, hogy erősítse és kiegyenlítse a tapadást a kismértékben nedvszívó 
felületek,	nagysűrűségű	sima	felületek,	mész-cement	és	gipsz-meszes	habarcs	felvitele	előtt.	BK-
Beton	Kontakt	különösen	ajánlott	sima	beton	valamint	gyári	készbeton	felületeknél.	Alapozóként is 
használhatjuk abban az esetben, amikor a csempét a csempére kell ragasztani. 
előkészítés és alkalmazás: Az	alapfelület,	amelyre	a	BK-Beton	Kontakt-ot	felvisszük,	legyen	szilárd,	
száraz	 és	 megtisztított.	 BK-Beton	 Kontakt-ot	 alaposan	 fel	 kell	 keverni	 használat	 előtt.	 A	 nem	
hígított tapadóhídat hosszú szőrű hengerrel vagy kefével kell felvinni a falfelületre egy rétegben. 
Megfelelő berendezés esetén alkalmas gépi felhordásra is. A vakolat felvitele előtt a szükséges 
száradási idő minimum 4 óra. 
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig . Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet:	kb.	0,5	kg/m2.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 6kg, 20kg

Felhasználás: A mélyre hatoló bevonatot arra tervezték, hogy kiegyenlítse és semlegesítse az 
egyenetlen nedvszívó felületeket, mint például a gázbeton, tégla, porózus kő, stb. Alapozóként 
használják a nagy nedvszívó képességű felületeknél, a mész-cemet és a gipsz-mész vakolás, glettelés 
előtt, annak érdekében, hogy megakadályozzák az egyenetlen száradást és a vakolat repedését. 
előkészítés és alkalmazás: Az alapfelület, amelyre a bevonatot felvisszük, legyen szilárd, száraz 
és	megtisztított.	BK-nivelator-t	vízzel	hígítsuk	fel	1:6-tól	1:10-ig	(bevonat:	víz)	arányban,	a	felület	
nedvszívó	képességétől	függően.	Kevésbé	kell	hígítani,	ha	az	alapfelület	jobb	nedvszívó	képességgel	
bír. A bevonatot hengerrel, ecsettel vagy szórással lehet felvinni. Erősen nedvszívó felületek 
esetében a falfelület alapozását másodszor is szükséges elvégezni „nedves a nedvesen” elv alapján.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet: kb. 30-60 g/m2, a felület nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C -ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 10kg, 20kg.

Felhasználás: Mélyrehatoló, páraáteresztő bevonat, melynek célja mindenféle ásványi külső és 
belső felület impregnálása, kiegyenlítése és rögzítése.  Alkalmazható a jó nedvszívó és a gyengén 
kötődő felületeken, a következő réteg felvitele előtt annak érdekében, hogy javítsa a tapadást. A 
nanorészecskéknek köszönhetően megvan az a kivételes tulajdonsága, hogy kifejezetten alkalmas 
műemlék épületek és történelmi, régi épületek felújítására és restaurálására, amennyiben szükséges 
további erősítés a mállott és repedezett vakolatokon.
előkészítés és alkalmazás: A	felületnek,	amelyre	felvisszük	a	BK-penetrat-ot	tisztának,	száraznak,	
olajmentesnek kell lennie, ne legyenek rajta régi bevonat maradékok és a lehető legnagyobb 
mértékben	távolítsuk	el	róla	a	laza	anyagokat.	Használat	előtt	a	BK-penetrat-ot	vízzel	hígítsuk	1:3	
arányban és jól keverjük össze. A jó fedőképesség érdekében be kell tartani a hígítási utasításokat. A 
bevonatot hosszú szőrű ecsettel, hosszú szőrű hengerrel vagy szórással lehet felvinni. Nagyon régi, 
nedvszívó felületeknél a bevonatot kétszer vigyük fel "nedves a nedvesen" elv alapján. A száradási 
idő minimum 24 óra.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet:	50-80	ml/m2, a nedvszívó képességtől és felület érdességtől függően.
Felhasználási idő: 12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	1l,	5l

uNIverZÁlIs alaPOZó mIkrOsZÁlakkal

Felhasználás: A mikroszálakkal erősített univerzális alapozót arra tervezték, hogy kiegyenlítse, 
semlegesítse, rögzítse az alapfelületet és vízlepergető hatást biztosítson. Minden típusú homlokzati 
festék és dekoratív vakolat használata előtt alkalmazható, kivéve a szilikát festékeket/vakolatokat. 
Alkalmas	apró	 repedések	kitöltésére	és	az	alapfelület	 további	 erősítésére.	 leggyakrabban	a	BK-
MicroFas	Acryl-al	és	a	BKMicroFas	silicon-al	kombinálva	használják.
előkészítés és alkalmazás: Az	alapfelület,	amelyre	a	BK-Microgrund	universalt	felvisszük,	 legyen	
szilárd,	tiszta,	száraz	és	olajmentes.	BK-Microgrund	universalt	használat	előtt	hígítsuk		fel	10-15%	
vízzel. Hosszú szőrű hengerrel, két rétegben kell felvinni a higított alapozót, keresztezett eljárással. 
A rétegek közti száradási időnek min. 4 órának kell lennie. Szükséges az egyenletes, megszakítás 
nélküli munka, hogy elkerüljük az anyag felhalmozódását egy helyen. Száradási idő a végső réteg 
felviteléig 24 óra.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet: Kb.	0,2-0,3	kg/m2, a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 8kg,	25kg

Bk-microgrund universal
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Használat:	Folyékony	biocid	szer,	a	falfelületek	védelemére	és	kezelésére	szolgál.	védelmet	nyújt	
a	 káros	 mikroorganizmusok	 ellen	 a	 festett,	 vakolt,	 kő,	 tégla	 és	 beton	 felületeken.	 Kivéve	 a	 fa	
felületeket.  
előkészítés és alkalmazás:	Készítsük	el	az	oldatot:	az	üveget	 jól	 rázzuk	 fel,	majd	a	BK-sani	Cid-
ot	vízzel	hígítsuk	fel	1:5	arányban	(egy	rész	BK-sani	Cid-	5	rész	víz).	A	felületre	hordjuk	fel	a	szer	
habzásáig. A száraz, bevont felület az emberre nem ártalmas. A körülményektől függően a felület 
száradásához 2-4 óra szükséges. 24 óra elteltével vízzel öblítsük le a bevont felületet, a beltéri 
falfelületeket mossuk le vizes ronggyal. Ha szükséges, a terméket többször is felvihetjük a felületre. 
Az	eljárás	24	óra	elteltével	megismételhető.	Felhordható	ecsettel,	hengerrel	vagy	szivaccsal	a	teljes	
felület nedvesítéséig és a szer habzásáig.
anyagszükséglet:	450	ml/m2	használati	utasítás	szerint	előállított	oldat	1:	5	arányban.	Egy	üveg	
termék kb. 7m2-re elegendő.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	500ml

Használat:	Folyékony	gombaölő	szer,	penészgátló	adalék	beltéri	falfestékekbe,	védi	a	festékréteget	
a mikroorganizmusok káros hatásaitól. Célja,hogy megtartsa a falfesték tulajdonságait.
előkészítés és alkalmazás: Használat	előtt	jól	rázza	fel	az	üveget,	majd	a	BK-poli	Cid-ot	jól	keverje	
össze a diszperziós falfestékkel. Hordja fel a felületre. A száraz, bevont felület az emberre nem 
ártalmas. A körülményektől függően a felület száradásához 4-6 óra szükséges. A fertőzött felületet 
először	 BK-sani	 Cid-del	 fertőtleníteni	 kell.	 A	 termék	 az	 új	 falfesték	 felvitelekor	 alkalmazható.	
Felhordható	hengerrel	és/vagy	ecsettel.
megjegyzés: A festékek hígítása során az adalék mennyiségével csökkenteni kell a felhasználandó 
víz mennyiségét!
anyagszükséglet:	60	ml	BK-poli	Cid	1kg	beltéri	emulziós	festékhez	(BK-pol,	BK-pol	gold	és	BK-pol	
Crystal).
Felhasználási idő:	6	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 500ml

Felhasználás: Folyékony,	 erősen	 koncentrált	 színező	 paszta,	 mely	 a	 belső	 diszperziós	 festékek	
színezésére	szolgál.	BK-pol,	BK-pol	gold	és	a	BK-pol	Crystal,	valamint	a	leírásoknak	megfelelően	a	
dekoratív anyagok színezésére is alkalmas.
előkészítés és alkalmazás: Használat előtt a palackot jól rázzuk fel és tartalmát öntsük a festékbe, 
majd addig keverjük, míg a színező paszta teljesen elkeveredik.
anyagszükséglet: mennyiség a kívánt színtől függően.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 100 ml

FalI algÁk és PeNésZ eltÁvOlÍtÁsÁra sZOlgÁló kONCeNtrÁtum

PeNésZgÁtló aDalék BeltérI FalFestékekHeZ

sZINeZŐPasZta

Bk-sani CID

Bk-Poli CID

Bk-Color

Felhasználás: jó	 minőségű	 polimer	 emulziókon	 alapuló	 diszperziós	 festék	 beltéri	 használatra.	
Kiváló	 fedő	és	páraáteresztő	képességgel	 rendelkezik,	ellenáll	a	száraz	 törlésnek.	több	mint	500	
árnyalatban színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-podloga-val	kezelt.	A	festéket	hígítsuk	fel	15-20%	vízzel	és	jól	keverjük	össze,	teljesen	homogén	
állagúra.	Felhordása	rövid	szőrű	hengerrel,	két	rétegben	történjen.	A	második	réteg	felvitele	az	első	
réteg teljes száradása után lehetséges.
anyagszükséglet: kb. 0.2-0.3 kg/m2 két réteg felhordása esetén.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
kiszerelés:	1,5kg,	5kg,	8kg,	15kg	és	25kg

Felhasználás:	Kiváló	minőségű	polimer	emulziókon	alapuló	diszperziós	festék,	hozzáadott	citrom	
aromával	 beltéri	 használatra.	 Kiváló	 fedő	 és	 páraáteresztő	 képességgel	 rendelkezik,	 ellenáll	 a	
száraz	törlésnek.	több	mint	500	árnyalatban	színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-podloga-val	kezelt.	A	festéket	hígítsuk	fel	15-20%	vízzel	és	jól	keverjük	össze,	teljesen	homogén	
állagúra.	Felhordása	rövid	szőrű	hengerrel,	két	rétegben	történjen.	A	második	réteg	felvitele	az	első	
réteg teljes száradása után lehetséges.
anyagszükséglet: kb. 0.2-0.3 kg/m2 két réteg felhordása esetén.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
kiszerelés:	1,5kg,	5kg,	8kg,	15kg	és	25kg

Felhasználás:	 Kiváló	 minőségű	 polimer	 emulziókon	 alapuló	 beltéri	 festék,	 mely	 lakó	 és	
üzlethelyiségek dekorálására alkalmas. Ellenáll a nedves törlésnek, kiváló fedő és páraáteresztő 
képességgel	valamint	kivételes	fehérséggel	rendelkezik.	több	mint	500	árnyalatban	színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-podloga-val	kezelt.	A	festéket	hígítsuk	fel	5-10	%	vízzel	és	jól	keverjük	össze,	teljesen	homogén	
állagúra.	Felhordása	rövid	szőrű	hengerrel,	két	rétegben	történjen.	A	második	réteg	felvitele	az	első	
réteg teljes száradása után lehetséges.
anyagszükséglet: kb. 120-130 ml/m2 két réteg felhordása esetén.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
kiszerelés:	1l,	3l,	5l,	10l	és	15l

Felhasználás: Kiváló	 minőségű	 polimer	 emulziókon	 alapuló	 lemosható	 beltéri	 festék,	 mely	 lakó	
és	 fokozott	 szennyeződésnek	 kitett	 üzlethelyiségek	 dekorálására	 alkalmas.	 Kiváló	 fedő	 és	
páraáteresztő	képességgel	valamint	kivételes	fehérséggel	rendelkezik.	több	mint	500	árnyalatban	
színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felvisszük, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-podloga-val	kezelt.	A	festéket	hígítsuk	fel	5-10%	vízzel	és	jól	keverjük	össze,	teljesen	homogén	
állagúra.	Felhordása	rövid	szőrű	hengerrel,	két	rétegben	történjen.	A	második	réteg	felvitele	az	első	
réteg teljes száradása után lehetséges.
anyagszükséglet: kb. 110-120 ml/m2 két réteg felhordása esetén.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C -ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
kiszerelés:	1l,	3l,	5l,	10l	és	15l

DIsZPerZIós BeltérI FalFesték

IllatOsÍtOtt BeltérI FalFesték

akrIl BeltérI FalFesték

akrIl lemOsHató BeltérI FalFesték

Bk-Pol

Bk-Pol Fresh

Bk-Pol gold

Bk-Pol Crystal
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Felhasználás: ásványi	porszerű	anyag	beltéri	felületek	védelmére,	dekorálására.	Alkalmazható	első	
rétegként is a beltéri durvább vakolatok simításához, annak érdekében, hogy aztán egy vastagabb 
réteget lehessen felvinni.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felvisszük, legyen szilárd, tiszta , száraz és 
ha	szükséges	a	gyenge,	nedvszívó	felületek	esetében,	BK-podloga-val	kezelt.	A	porszerű	anyaghoz	
adjunk	38-40%	vizet	és	intenzíven	keverjük	a	teljes	homogén	állag	eléréséig.	Hagyjuk	állni	10	percig,	
majd ismét jól keverjük össze. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel a felületre. A végső 
struktúrát szivacs, gumi vagy műanyag henger segítségével érhetjük el.
anyagszükséglet: kb. 2-3 kg/m2 a kívánt struktúrától és a felület minőségétől függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: Mész-cement alapú ásványi vékony nemes vakolat. Alkalmas finoman simított 
beltéri felületek, cement és cement alapú vakolatok dekorálására. 
Struktúra:	Dörzsölt	és	kapart.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. 
A felület nedvszívó képességétől és minőségétől függően, ha szükséges, előző nap végezzük el 
a	 felület	 alapozását	 BK-grund	 universal-al.	 Az	 anyagot	 körülbelül	 25-28%	 víz	 hozzáadásával	
intenzíven keverjük össze a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni 10 percig, majd még 
egyszer keverjük össze. A vakolatot rozsdamenetes glettelővel vigyük fel a felületre, a vastagságát 
a legnagyobb szemcséhez mérjük. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	 kapart	
struktúra esetén egymásra merőleges körökkel, dörzsölt struktúra esetén körkörös mozdulatokkal.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	+30°C-ig.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: Magas minőségű akril, pasztaszerű díszvakolat beltéri használatra. Nagy szilárdságú, 
vízlepergető és kivételes bedolgozhatóságú.
struktúra: Dörzsölt és kapart.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz 
és	BK-Acryl-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	BK-plast-ot	keverjük	fel	és	szükség	esetén	hígítsuk	1-2%	
vízzel. A vakolatot rozsdamentes glettelővel vigyük fel a felületre, a vastagságát a legnagyobb 
szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	kapart	struktúra	esetén	
egymásra	 merőleges	 körökkel,	 dörzsölt	 struktúra	 esetén	 körkörös	 mozdulatokkal.	 Fontos	 a	
folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.
megjegyzés: Lehetőség szerint keverjük egybe a kannák tartalmát és ezzel végezzük a falfelület 
simítását.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	 +30°C-ig.	 A	 magas	 páratartalom	 és	 alacsony	 hőmérséklet 
jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	25kg

"sPaNYOl Fal" DekOrvakOlat

ÁsvÁNYI NemesvakOlat

akrIl BeltérI DekOrvakOlat 

Bk-Dekor

Bk-Briv universal

Bk-IN Plast

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,5 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,5 kg 3,0 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 3,0 kg 3,5 kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,3 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 3,0 kg 3,2 kg

Bk-IN kul
BeltérI mOZaIk vakOlat

Felhasználás: A dekoratív mozaik vakolat, sokszínű szemcséből készül, beltéri falfelületek 
bevonására	szolgál:	pl.	előszoba,	oszlopok	és	egyéb	dekor	elemek,	melyeket	szeretnénk	kiemelni.	
A mozaik vakolattal bevonhatunk cement alapú vakolatokat, lapos betonfelületek, szálerősített 
cement és gipszkarton lapokat stb. A termék nem alkalmas friss vakolatokra és nedves felületekre. 
Kiváló	szilárdsággal	és	víztaszító	képességgel	rendelkezik.
szemcseméret: 1.0 mm.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz 
és	BK-Acryl-al	 kezelt,	 sötét	 felület	 esetén	BK-Micro	 grund	universal-t	 használjunk.	 BK-in	 Kul-t	
alkalmazása előtt keverjük össze habzásig, és ha szükséges, hígítsuk fel kis mennyiségű vízzel 
(legfeljebb	1%).	Az	anyag	keverését	vödörből	vödörbe	öntéssel,	kézzel	vagy	alacsony	fordulatszámmal	
ellátott	elektromos	mixerrel	végezzük. Az anyagot rozsdamentes glettelővel aluról felfelé vigyük fel, 
550%-kal	vastagabban,	mint	a	szemcseméret	nagysága.	A	felvitt	réteget	szükséges	jól	elsimítani,	
hogy	 ne	 legyenek	 láthatóak	 a	 márványszemcsék	 közötti	 hiányosságok.	 Fontos	 a	 folyamatos,	
megszakítás nélküli munka a falfelületen.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	 +30°C-ig.	A	magas	páratartalom	és	az	alacsony	hőmérséklet	
jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.
anyagszükséglet: körülbelül 3 kg/m2.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	25kg

Bk-IN kul Briliant
BeltérI CsIllOgó mOZaIk vakOlat

Felhasználás: A dekoratív csillogó mozaik vakolat, sokszínű szemcséből készül csillogó anyag 
hozzáadásával,	beltéri	falfelületek	bevonására	szolgál:	pl.	előszoba,	oszlopok	és	egyéb	dekor	elemek,	
melyeket szeretnénk kiemelni. A mozaik vakolattal bevonhatunk cement alapú vakolatokat, lapos 
betonfelületek, szálerősített cement és gipszkarton lapokat stb. A termék nem alkalmas friss 
vakolatokra	és	nedves	felületekre.	Kiváló	szilárdsággal	és	víztaszító	képességgel	rendelkezik.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz 
és	BK-Acryl-al	 kezelt,	 sötét	 felület	 esetén	BK-Micro	 grund	universal-t	 használjunk.	 BK-in	 Kul-t	
alkalmazása előtt keverjük össze habzásig, és ha szükséges, hígítsuk fel kis mennyiségű vízzel 
(legfeljebb	 1%).	 Az anyagot rozsdamentes vödörből vödörbe öntéssel, kézzel vagy  alacsony 
fordulatszámmal	 ellátott	 elektromos	 mixerrel	 végezzük.	 A	 bevonatot	 rozsdamentes	 glettelővel	
aluról	 felfelé	 vigyük	 fel,	 50%-kal	 vastagabban,	mint	 a	 szemcseméret	 nagysága.	 A	 felvitt	 réteget	
szükséges jól elsimítani, hogy ne legyenek láthatóak a márványszemcsék közötti hiányosságok. 
Fontos	a	folyamatos,	megszakítás	nélküli	munka	a	falfelületen.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól	 +30°C-ig.	 A	 magas	 páratartalom	 és	 alacsony	 hőmérséklet	
jelentősen meghosszabbíthatja a vakolat kötési idejét.
anyagszükséglet: kb 3 kg/m2.
Felhasználási idő: 18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 25kg
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Bk-Deco acryl

Bk-stucco

Bk-Novaera

alaPOZó DekOratÍv aNYagOkHOZ

BeltérI DekOr glett

DekOratÍv BeltérI Festék

Felhasználás: Az akril alapozó célja, hogy kiegyenlítse, semlegesítse és javítsa a belső dekoratív 
anyagok tapadását. A finom részecskéknek köszönhetően enyhén strukturált felületet hoz létre, 
melyre a dekorációs anyagok könnyen felvihetőek.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre az alapozót felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, 
zsír	 és	 olajmentes.	 Az	 alapfelületet	 BK-gletEx	 universal-lal	 vagy	 BK-gletEx	 Acryl-al	 simítsuk	
mielőtt	a	BK-Deco	Acryl-t	felhordjuk.	BK-Deco	Acryl-t	használat	előtt	keverjük	össze	és	hígítsuk	
fel	körülbelül	10%	vízzel.	Az	alapozót	ecsettel	vigyük	fel	egy	rétegben.	száradási	idő	minimum	6	óra.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig.
anyagszükséglet: kb.	130-150	ml/m2 a nedvszívó képességtől és felület érdességtől függően.
Felhasználási idő:	18	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 1L

Használat:	 Kiváló	 minőségű	 dekoratív	 glett,	 melynek	 célja	 a	 beltéri	 felületek	 díszítése.	 A	 glett	
részben átlátszó, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő technikák segítségével különböző 
struktúrákat	alakítsunk	ki:	kő-,	márvány-,	fa	utánzat.	Minden	BK-gletEx	universal-al	és	BK-gletEX	
Acryl-al simított felületen alkalmazható. 
szín: Fehér	+	BK-stucco	színskála	árnyalatai.	Az	árnyalatokat	tetszőleges	arányban	lehet	keverni.
előkészítés és alkalmazás: Díszítő technika alkalmazása előtt a simított felületeket át kell kenni 
BK-podloga-val.	 (száradási	 idő	minimum	6	óra).	Ha	szükséges,	a	BK-stucco-t	vízzel	hígíthatjuk	
maximum	 3%-ig.	 rozsdamentes	 glettelővel	 hordjuk	 fel,	 minimum	 három	 rétegben.	 A	 kívánt	
struktúrát a rozsdamentes glettelő segítségével alakíthatjuk ki különféle technológiákkal, amíg 
az anyag pasztaszerű állapotban van. A végső minta, a száraz anyag, fém simítóval végzett 
polírozással keletkezik. Abban az esetben, ha magas fényű hatást szeretnénk elérni, további 
védőviasszal	 történő	 polírozásra	 van	 szükség.	 A	 viaszos	 felületű	 BK-stucco	 ellenáll	 a	 nedves	
törlésnek.
alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól	+35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 4-6 óra, 
rétegvastagságától függően.
anyagszükséglet:	kb.	400-500	g/m2 az alkalmazott struktúrától függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	3,5kg

Felhasználás: Akril	 páraáteresztő	 festék	 beltéri	 felületek	 dekoratív	 kialakítására.	 Minden	 BK-
gletEX	 universal-al	 vagy	 BK-gletEX	 Acryl-al	 simított	 felületen	 alkalmazható.	 A	 BK-novaEra	
ellenáll a nedves törlésnek. 
színválaszték: Fehér	 +	 a	 BK-novaEra	 színárnyalatai.	 Az	 árnyalatok	 tetszőleges	 arányban	
összekeverhetőek egymással.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	Acryl-lal	(száradási	idő	minimum	6	óra).	Ecsettel,	általában	két	rétegben	kell	felvinni.		A	
végső struktúra elérésére műanyag simítót (spatulát) használjunk.
Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C	tól	+35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 
4-6 óra. A teljes száradásig 24 óra.
anyagszükséglet: kb. 200-300 ml/m2 egy rétegre.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás:	2,5l

Bk-Novaera exclusive
DekOratÍv BeltérI Festék

Felhasználás: Akril	 páraáteresztő	 festék	 beltéri	 felületek	 dekoratív	 kialakítására.	 Minden	 BK-
gletEX	 universal-al	 vagy	 BK-gletEX	 Acryl-al	 simított	 felületen	 alkalmazható.	 A	 BK-novaEra	
Exclusive	ellenáll	a	nedves	törlésnek.	
színválaszték: Arany,	 ezüst	 és	 bronz,	 mely	 a	 BK-pol	 gold-al	 vagy	 BK-pol	 Crystal-al	 festett	
falfelületeken alkalmazható. Az árnyalatok tetszőleges arányban összekeverhetőek egymással.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	Acryl	alapozóval	(száradási	idő	minimum	6	óra).	Az	alapozóréteg	után	a	felületre	a	BK-
pol	gold-ot	vagy	a	BK-pol	Crystal-t	a	kívánt	árnyalatban	fel	kell	vinni	és	a	szín	száradása	után	
lehet	a	BK-novaEra	Exclusive-ot	alkalmazni.	Ecsettel,	többnyire	egy	rétegben	kell	felvinni.	A	végső	
struktúra elérésére műanyag simítót (spatulát) használjunk.
Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól	+35°C-ig. Száradási idő a második réteg alkalmazásáig 
4-6 óra. A teljes száradásig 24 óra.
anyagszükséglet: kb. 200-300 ml/m2 egy rétegre.
Felhasználási idő: 12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 1L

Bk-sunset
DekOratÍv BeltérI Festék

Felhasználás: speciális	 akril	 festék	 beltéri	 felületek	 dekoratív	 kialakítására.	 Minden	 BK-gletEX	
universal-al	 vagy	 BK-gletEX	 Acryl-al	 simított	 felületen	 alkalmazható.	 A	 BK-sunset	 ellenáll	 a	
nedves törlésnek. 
színválaszték: Ezüst	+	BK-sunset	színskála	árnyalatai.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	Acryl-lal	(száradási	idő	minimum	6	óra).	A	BK-sunset	felhordható	ecsettel	egy,	vagy	két	
rétegben a kívánt hatástól függően. Az ecsetvonások a falon érdekes mintát eredményeznek. Ha 
szükséges, a végső struktúra elérése érdekében műanyag simítót (spatulát) használjunk. A festék 
felvitele	 megszakítás	 nélkül	 történjen.	 BK-sunset	 használható	 a	 BK-pol	 gold-al	 vagy	 BK-pol	
Crystal-al festett felületeken.
Optimális alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól	 +35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra. A részletes 
leírást lásd a termék adatlapján.
anyagszükséglet:	kb	150-200	ml/m2 az alkalmazási technikától függően.
Felhasználási idő: 12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a közvetlen napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 1L
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Bk-Iskra

Bk-Natura

Bk-Perla

Bk-travertino
DekOratÍv BeltérI Festék

BeltérI DekOratÍv glett

BeltérI DekOratÍv glett

DekOratÍv BeltérI vakOlat 

Felhasználás: Speciális akril festék beltéri felületek dekoratív kialakítására. A végleges struktúra 
ragyogását a fényes kristályok eredményezik, melyek teljes mértékben kiemelik a színek hatását. 
Minden	BK-gletEX	universal-al	 vagy	BK-gletEX	Acryl-al	 simított	 felületen	alkalmazható.	A	BK-
Iskra ellenáll a nedves törlésnek. 
színválaszték: Fehér	+	BK-iskra	színskála	árnyalatai.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	Acryl-al(száradási	idő	minimum	6	óra).	A	megfelelő	színhatás	érdekében	az	alapozót	BK-
Color pasztával színezzük meg, a fedőréteg színének megfelelően.
a festék előkészítése: egy	csomag	BK-Crystal-t	keverjünk	1l	 festékbe.	lassan	keverjük	össze	a	
masszát, és két rétegben vigyük fel a hígítatlan festéket. A festék felvitele megszakítás nélkül 
történjen a fal egyik végétől a másikig, váltott irányban annak érdekében, hogy elkerüljük az anyag 
összeállását és az egyenetlen száradást. A második réteg felvitele az első réteg száradása után 
történjen (kb 6 óra elteltével), az említett eljárás szerint a falfelületen ellenkező irányban.
alkalmazási hőmérséklet: 8°C-tól	35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra.
anyagszükséglet: kb.	150-200	ml/m2 az alkalmazástól függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.
Csomagolás: 1l	BK-iskra	+	40g	kristal.

Felhasználás: Dekoratív glett beltéri felületek díszítésére. A végső struktúrát különféle felhordási 
technikákkal és különböző eszközök használatával érhetjük el (fautánzat, krokodilbőr, márvány, 
stb.).	 A	 száraz	 bevonatot	 a	 félig	 áttetsző	 BK-velatura-val	 díszíthetjük.	 Minden	 BK-gletEX	
universal-al	vagy	BK-gletEX	Acryl-al	simított	felületen	alkalmazható.	A	bevonat	ellenáll	a	nedves	
törlésnek. 
színválaszték: Fehér	+	BK-natura	színskála	árnyalatai.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	 Acryl-al	 (száradási	 idő	 minimum	 6	 óra).	 A	 masszát	 óvatosan	 keverjük	 össze	 trapéz	
műanyag simítóval és egy rétegben vigyük fel a felületre. Alkalmazása után a friss anyagot 
kerekített műanyag simítóval dolgozzuk át "kefével", mintás hengerrel és egyéb szerszámokkal 
a kívánt struktúra eléréséig. További hatás elérése érdekében a száradást követően (24 óra) a 
felületre	ecsettel	vigyük	fel	a	BK-velatura	festéket.	Amíg	a	festék	még	nedves	állagú,	egy	szivaccsal	
vagy	műanyag	spatulával	távolítsuk	el	a	felesleges	BK-velaturát.
alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól	+35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra. 
anyagszükséglet: kb.	300-500	ml/m2 az alkalmazási technikától függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.
Csomagolás: 5l

Felhasználás: Akril dekoratív glett beltéri felületek díszítésére, kiváló páraáteresztő képességű és 
ellenáll a mikroorganizmusok terjedésének. A speciális adalékoknak köszönhetően, a gyöngyházhoz 
hasonló,	finom	struktúra	jellemzi.	Minden	BK-gletEX	universal-al	vagy	BK-gletEX	Acryl-al	simított	
felületen alkalmazható. A bevonat ellenáll a nedves törlésnek.
előkészítés és alkalmazás: A dekoratív festék alkalmazása előtt a simított felületet át kell kenni 
BK-Deco	Acryl-al	(száradási	idő	minimum	6	óra).	lassan	keverjük	fel	a	glettet.	Az	első	réteg	felvitele	
egy kemény műanyag simítóval történjen, amelynek az egyik oldala kerekített. A második és a 
harmadik réteg felvitele csak az első réteg teljes száradása után lehetséges. A kívánt struktúrát 
kerekíttet műanyag simítóval érhetjük el. A rétegek közti száradási idő 6-8 óra. Az alkalmazási 
technikától	függően,	különböző	textúrájú	hatásokat	alakíthatunk	ki.
alkalmazási hőmérséklet: 8°C-tól	35°C-ig. A teljes száradási idő 24 óra.
anyagszükséglet:	kb.	250-300	ml/m2 az alkalmazási technikától függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.
Csomagolás: 1L

Felhasználás: ásványi	dekoratív	pasztaszerű	vakolat,	belső	felületek	dekoratív	védelmére.	Kiváló	
páraáteresztő	 képességű	 és	 ellenáll	 a	 mikroorganizmusok	 terjedésének.	 BK-travertino-val	
klasszikus és rusztikus struktúrát is kialakíthatunk. Minden finoman simított ásványi felületen 
alkalmazható. 
színválaszték: Fehér	+	BK-travertino	színskála	árnyalatai.
előkészítés és alkalmazás:	A	dekoratív	anyag	felvitele	előtt	a	simított	felületet	át	kell	kenni	BK-
Acryl-al (száradási idő minimum 12 óra). Óvatosan keverjük fel a vakolatot alacsony fordulatszámú 
mixerrel.	Az	első	réteg	felvitele	1-2	mm	vastagságban	rozsdamentes	glettelővel történjen. 24 óra 
elteltével felhordásra kerülhet a második réteg, az első réteggel megegyező vastagságban. Ezt 
követően azonnal el kell kezdeni a struktúrhengerrel, szivacshengerrel való dekorálást. További 
struktúrák érhetőek el finom simításal, fém spatulával. A kívánt struktúrától függően, az anyagot 
a rozsdamentes glettelő éles szélével is el lehet dolgozni.
alkalmazási hőmérséklet: +8°C-tól	+35°C-ig. 24 óra elteltével az anyag teljesen száraz.
anyagszükséglet: kb 2,4-2,7 kg/m2 az alkalmazott technológiától és a rétegvastagságától 
függően.
Felhasználási idő: 12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+	25°C-ig, védve 
a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.
Csomagolás: 5l
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akrIl HOmlOkZatFesték

mIkrOsZÁlas akrIl HOmlOkZatFesték

sZIlIkÁt HOmlOkZatFesték

Felhasználás: Kiváló	 alapanyagokból	 előállított	 akril	 diszperziós	 falfesték,	 új	 és	 régi	 homlokzatok	
védelmére.	rendkívül	nagy	 fedőképességgel	és	vízlepergető	 tulajdonsággal	 rendelkezik,	ellenáll	az	uv	
sugárzásnak	és	környezeti	hatásoknak.	Kiváló	ellenálló	képességének	köszönhetően	középületek beltéri 
falfelületeinek	védelmére,	dekorálására	is	alkalmas.	több	mint	500	árnyalatban	színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	festéket	felhordjuk,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	és	BK-
Acryl-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	hígítsuk	 fel	10-15%	vízzel,	majd	 jól	keverjük	össze	 teljesen	homogén	
állagúra. Az akril homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak 
akkor	lehet	felvinni,	ha	az	első	már	teljesen	megszáradt,	ami	normál	viszonyoknál	(t	=	+23°C-tól	25°C-ig, a 
relatív	páratartalom=	50-60%),	körülbelül	4-6	órát	igényel.	szükséges	az	egyenletes	és	megszakítás	nélküli	
munka a folyamatos felületeken.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben.
anyagszükséglet: kb.	0.25-0.35	kg/m2 a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	 18	 hónapig	 eredeti,	 bontatlan	 csomagolásban.	 tárolás	 +5°C-tól	 +25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 5kg,	8kg	és	25kg

Felhasználás: Kiváló	 alapanyagokból	 előállított	 akril	 diszperziós	 falfesték	 mikroszálakkal,	 új	 és	
régi	 homlokzatok	 védelmére,	 dekorálására.	 rendkívül	 nagy	 fedőképességgel	 és	 vízlepergető	
tulajdonsággal	 rendelkezik,	ellenáll	az	uv	sugárzásnak	és	környezeti	hatásoknak.	 jól	áthidalja	és	
kitölti	a	vékony	repedéseket	(max	0.5mm),	így	megelőzhetőek	a	lehetséges	további	repedések	vagy	
a	látható	átmenetek	a	felületen.	több	mint	500	árnyalatban	színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-Microgrund	universal-al	 kezelt.	 Alkalmazás	 előtt	 hígítsuk	 fel	 5-10%	 vízzel,	majd	 jól	 keverjük	
össze teljesen homogén állagúra. Az akril homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, 
két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már 
teljesen	megszáradt,	ami	normál	viszonyoknál	(t	=	+23°C-tól	25°C-ig,	a	relatív	páratartalom=	50-60%),	
körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos 
felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben.
anyagszükséglet:	kb	0.4-0.45	kg/m2 a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő: 18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	5kg,	8kg	és	25kg

Felhasználás: Szilikát homlokzatfesték beltéri és kültéri felületek védelmére és díszítésére szolgál. 
rendkívüli	nagy	légáteresztő	és	fedőképességgel	rendelkezik,	kiválóan	alkalmas	régi	homlokzatok,	
emlékművek	felújítására.	Ellenáll	az	uv	sugarak	és	a	környezet	káros	hatásainak. 
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz 
és	 BK-Microgrund	 silcat-tal	 kezelt.	 Alkalmazás	 előtt	 hígítsuk	 fel	 10%	 vízzel,	 majd	 jól	 keverjük	
össze teljesen homogén állagúra. A szilikát homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, 
két rétegben, keresztező módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már 
teljesen	megszáradt,	ami	normál	viszonyoknál	(t	=	+23°C-tól	25°C-ig,	a	relatív	páratartalom=	50-60%),	
körülbelül 4-6 órát igényel. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos 
felületeken. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet (pl. késő ősz) nagymértékben 
meghosszabbítják a kötés idejét és befolyásolják a végső színárnyalatot. Védőfüggöny használata 
kötelező!
alkalmazási hőmérséklet:	+15°C-tól +30°C-ig,	a	relatív	páratartalom	nem	lehet	magasabb,	mint	70%.	
Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.
anyagszükséglet:	kb	0.35	kg/m2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	12	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	5kg,	8kg	és	25kg

Felhasználás: Szilikát homlokzatfesték mikroszálakkal, új és régi homlokzatok védelmére és díszítésére. 
rendkívüli	légáteresztő képességének köszönhetően kiválóan alkalmas régi homlokzatok, emlékművek 
felújítására.	 Kiváló	minőségű	 szilikát	 kötőanyagoknak	 és	 adalékanyagoknak	 köszönhetően	 rendkívüli	
fedőképességgel	rendelkezik,	ellenáll	az	uv	sugarak	és	a	környezet	káros	hatásainak.	jól	áthidalja	és	kitölti	
a	vékony	repedéseket	(max	0.5mm),	így	megelőzhetőek	a	lehetséges	további	repedések	vagy	a	látható	
átmenetek a felületen. Több mint 300 árnyalatban színezhető. 
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	festéket	felhordjuk,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	és	BK-
Microgrund	silcat-tal	kezelt.	Alkalmazás	előtt	hígítsuk	fel	5-10%	vízzel,	majd	jól	keverjük	össze	teljesen	
homogén állagúra. A szilikát homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező 
módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál 
viszonyoknál	(t	=	+23°C-tól	25°C-ig,	a	relatív	páratartalom=	50-60%),	körülbelül	4-6	órát	igényel.	szükséges	
az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük 
a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet (pl. 
késő ősz) nagymértékben meghosszabbítják a kötés idejét és befolyásolják a végső színárnyalatot. 
Védőfüggöny használata kötelező!
alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +30°C-ig,	a	relatív	páratartalom	nem	lehet	magasabb,	mint	70%.	ne	
használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.
anyagszükséglet:	kb	0.4-0.45	kg/m2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	 12	 hónap	 eredeti,	 bontatlan	 csomagolásban.	 tárolás	 +5°C-tól	 +25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 5kg,	8kg	és	25kg

Bk-Fas acryl

Bk-microFas acryl

Bk-Fas silicat

Bk-microFas silicat

Bk-microFas silicon

Bk-Fas silicon

mIkrOsZÁlas sZIlIkÁt HOmlOkZatFesték

mIkrOsZÁlas sZIlIkON HOmlOkZatFesték

sZIlIkON HOmlOkZatFesték

Felhasználás: Kiváló	minőségű	 szilikon,	 gyanta	 alapanyagból	 előállított	mikroszálas	 homlokzatfesték	
beltéri	 és	 kültéri	 felületek	 védelmére	 és	 díszítésére	 szolgál.	 rendkívül	 nagy	 légátersztéssel és 
fedőképességgel	 valamint	 vízlepergető	 tulajdonsággal	 rendelkezik,	 ellenáll	 az	 uv	 sugárzásnak	 és	 a	
környezeti	hatásoknak.	Kiváló	ellenálló	képességének	köszönhetően	középületek	beltéri	falfelületeinek	
védelmére,	 dekorálására	 is	 alkalmas.	 jól	 áthidalja	 és	 kitölti	 a	 vékony	 repedéseket	 (max	 0.5mm),	 így	
megelőzhetőek a lehetséges további repedések vagy a látható átmenetek a felületen. Több mint 300 
árnyalatban színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	festéket	felhordjuk,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	és	BK-
Microgrund	universal-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	hígítsuk	fel	5-10%	vízzel,	majd	jól	keverjük	össze	teljesen	
homogén állagúra. A szilikon homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben, keresztező 
módszerrel. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál 
viszonyoknál	(t	=	+23°C-tól	25°C-ig,	a	relatív	páratartalom=	50-60%),	körülbelül	4-6	órát	igényel.	szükséges	
az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken, annak érdekében, hogy elkerüljük 
a túl sok anyag felhalmozódását egy helyen.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.
anyagszükséglet: kb	0.4-0.45	kg/m2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő: 18	 hónap	 eredeti,	 bontatlan	 csomagolásban.	 tárolás	 +5°C-tól	 +25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 5kg,	8kg	és	25kg

Felhasználás: Kiváló	 alapanyagokból	 előállított	 szilikon	 homlokzatfesték,	 új	 és	 régi	 homlokzatok	
védelmére.	 rendkívül	 nagy	 légátersztéssel és fedőképességgel valamint vízlepergető tulajdonsággal 
rendelkezik,	 ellenáll	 az	 uv	 sugárzásnak	 és	 környezeti	 hatásoknak.	 Kiváló	 ellenálló	 képességének	
köszönhetően középületek beltéri falfelületeinek védelmére, dekorálására is alkalmas. Több mint 300 
árnyalatban színezhető.
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	festéket	felhordjuk,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	és	BK-
Microgrund	universal-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	hígítsuk	fel	10%	vízzel,	majd	jól	keverjük	össze		teljesen	
homogén állagúra. A szilikon homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második 
réteget	csak	akkor	lehet	felvinni,	ha	az	első	már	teljesen	megszáradt,	ami	normál	viszonyoknál	(t	=	+23	
°C-tól	25°C-ig,	a	relatív	páratartalom=	50-60%),	körülbelül	4-6	órát	igényel.	szükséges	az	egyenletes	és	
megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken. 
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben.
anyagszükséglet: kb	0.3-0.35	kg/m2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő: 18	 hónap	 eredeti,	 bontatlan	 csomagolásban.	 tárolás	 +5°C-tól	 +25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	5kg,	8kg	és	25kg
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Bk-Bet

Bk-Fas Color

akrIl BetONFesték

sZÍNeZett HOmlOkZatFesték

Felhasználás: Kiváló	minőségű	 akril	 festék	 betonfelületek	 és	 homlokzati	 felületek	 védelmére	 és	
dekorálására	 szolgál.	 Kiváló	 vízlepergető	 képességgel	 rendelkezik	 és	 rendkívüli	 tapadás	 jellemzi	
beton	 felületeken.	 Ellenáll	 az	uv	 sugárzásnak	 és	 a	 környezet	 káros	 hatásainak.	 védi	 a	 felületet	
a kopástól és a szennyeződésektől, ezáltal esztétikus külsőt biztosít. 14 standard árnyalatban 
kapható, lehetőség van a színkártya szerinti árnyalatok előállítására is.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-Microgrund	universal-al	vagy	25%	vízzel	higított	BK-Bet-tel	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	festéket	
hígítsuk	fel	5	%	vízzel,	majd	jól	keverjük	össze	teljesen	homogén	állagúra.	A	betonfestéket	hosszúszálú	
ecsettel vigyük fel, két rétegben. A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen 
megszáradt. Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben.
anyagszükséglet: kb 0.4 kg/m2 a felület érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	1kg,	5kg

Felhasználás: Kiváló	 minőségű,	 akril	 bázisú	 színezett	 homlokzatfesték,	 régi	 és	 új	 felületek	
védelmére és dekorálására szolgál. Homlokzatfestékek és vakolatok színezésére is alkalmazzák. 
rendkívüli	 vízlepergető	 tulajdonsággal	 rendelkezik,	 ellenáll	 az	 uv	 sugárzásnak	 és	 a	 környezet	
káros	hatásainak.	Kiváló	ellenálló	képességének	köszönhetően	középületek beltéri falfelületeinek 
védelmére, dekorálására is alkalmas. 13 standard árnyalatban kapható.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a festéket felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-Acryl-lal	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	 festéket	hígítsuk	fel	5-10%	vízzel,	majd	 jól	keverjük	össze		
teljesen homogén állagúra. A homlokzatfestéket hosszúszálú ecsettel vigyük fel, két rétegben. 
A második réteget csak akkor lehet felvinni, ha az első már teljesen megszáradt, ami normál 
viszonyoknál	 (t	 =	 +23°C-tól	 25°C-ig,	 a	 relatív	 páratartalom=	 50-60%),	 körülbelül	 4-6	 órát	 igényel.	
Szükséges az egyenletes és megszakítás nélküli munka a folyamatos felületeken.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben.
anyagszükséglet:	A	kívánt	árnyalattól	függően.	Önálló	színként	alkalmazva	kb	0.25	kg/m2 a felület 
érdességétől és a nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási idő:	18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 1kg

Bk-Plast

Bk-s Plast

akrIl DekOratÍv vékONYvakOlat

sZIlIkÁt DekOratÍv vékONYvakOlat

Felhasználás: Kiváló	 minőségű,	 nagy	 szilárdságú,	 vízlepergető,	 jól	 munkálható	 előrekevert	 akril	
dekoratív	 vakolat.	 Ellenáll	 az	 uv	 sugaraknak	 és	 a	 környezet	 káros	 hatásainak.	 több	mint	 1000	
árnyalatban színezhető.
struktúra: kapart vagy dörzsölt.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-Acryl-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	vakolatot	jól	keverjük	fel	és	ha	szükséges	hígítsuk	kevés	vízzel	
(1-2%).	 A	 vakolatot	 rozsdamentes	glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez 
alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	 kapart	 struktúra	 esetén	 egymásra	
merőleges	 körökkel,	 dörzsölt	 struktúra	 esetén	 körkörös	 mozdulatokkal.	 Fontos	 a	 folyamatos,	
megszakítás nélküli munka a falfelületen.
megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna 
tartalmának összekeverésével.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 
70%.	 ne	 használjuk	 közvetlen	 napsütésben,	 esőben	 és	 erős	 szélben.	 A	 homlokzatot	 szükséges	
megfelelően hálóval biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben 
meghosszabbítja a kötés idejét.
Felhasználási idő: 18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: Kiváló	minőségű,	nagy	szilárdságú,	vízlepergető,	jól	munkálható	előrekevert	szilikát	
dekoratív	 vakolat.	 Ellenáll	 az	 uv	 sugaraknak	 és	 a	 környezet	 káros	 hatásainak.	 több	 mint	 300	
árnyalatban színezhető.
struktúra: kapart vagy dörzsölt.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-grund	silicat-tal	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	vakolatot	jól	keverjük	fel	és	ha	szükséges	hígítsuk	
kevés	 vízzel	 (1-2%).	 A	 vakolatot	 rozsdamentes	glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb 
szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	kapart	struktúra	esetén	
egymásra	 merőleges	 körökkel,	 dörzsölt	 struktúra	 esetén	 körkörös	 mozdulatokkal.	 Fontos	 a	
folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.
megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna 
tartalmának összekeverésével.
alkalmazási hőmérséklet: +15°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 
70%.	 ne	 használjuk	 közvetlen	 napsütésben,	 esőben	 és	 erős	 szélben.	 A	 homlokzatot	 szükséges	
megfelelően üvegszövet hálóval biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet 
nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.
Felhasználási idő: 12	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	25kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,3 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,4 kg 2,8 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 2,7 kg 3,2 kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,4 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 3,0 kg 3,3 kg
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Bk-sil

Bk-sil si&si

sZIlIkON DekOratÍv vékONYvakOlat

sZIlIkÁt-sZIlIkON DekOratÍv vakOlat

Felhasználás: Kiváló	minőségű,	nagy	szilárdságú,	vízlepergető,	jól	munkálható	előrekevert	szilikon	dekoratív	
vakolat.	Ellenáll	az	uv	sugaraknak	és	a	környezet	káros	hatásainak.	több	mint	300	árnyalatban	színezhető.
struktúra: kapart vagy dörzsölt.
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	vakolatot	felhordjuk,	legyen	szilárd,	tiszta,	száraz	és	BK-
grund	universal-al	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	vakolatot	 jól	keverjük	fel	és	ha	szükséges	hígítsuk	kevés	
vízzel	 (1-2%).	A	 vakolatot	 rozsdamentes	glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez 
alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	kapart	struktúra	esetén	egymásra	merőleges	
körökkel,	 dörzsölt	 struktúra	esetén	körkörös	mozdulatokkal.	 Fontos	a	 folyamatos,	megszakítás	nélküli	
munka a falfelületen.
megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna tartalmának 
összekeverésével.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig.	A	 relatív	páratartalom	nem	 lehet	magasabb,	mint	70%.	ne	
használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. A homlokzatot szükséges megfelelően 
hálókkal biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben meghosszabbítja a 
kötés idejét.
Felhasználási idő:	18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a közvetlen 
napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: Kiváló	minőségű,	nagy	szilárdságú,	a	vízlepergető	hatás	növelése	céljából	szilikon	
adalékanyagokkal ellátott, jól megmunkálható, előrekevert szilikát dekoratív vakolat. Ellenáll 
az	 uv	 sugaraknak	 és	 a	 környezet	 káros	 hatásainak.	 rendkívüli	 gőzáteresztő	 képességének	
köszönhetően kiválóan alkalmas régi épületek, műemlékek felújítására. Több mint 300 
árnyalatban színezhető.
struktúra: kapart vagy dörzsölt.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz és 
BK-grund	silicat-tal	kezelt.	Alkalmazás	előtt	a	vakolatot	jól	keverjük	fel	és	ha	szükséges	hígítsuk	
kevés	vízzel	(1-2%).	A	vakolatot	rozsdamentes	glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb 
szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát műanyag simítóval érhetjük el:	 kapart	 struktúra	
esetén	egymásra	merőleges	körökkel,	dörzsölt	struktúra	esetén	körkörös	mozdulatokkal.	Fontos	
a folyamatos, megszakítás nélküli munka a falfelületen.
megjegyzés: Szükséges elvégezni az anyag kiegyenlítését a homlokzati felületen, több kanna 
tartalmának összekeverésével.
alkalmazási hőmérséklet:	+15°C-tól +30°C-ig. A relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 
70%.	ne	használjuk	közvetlen	napsütésben,	esőben	és	erős	szélben.	A	homlokzatot	szükséges	
megfelelően hálókkal biztosítani. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet nagymértékben 
meghosszabbítja a kötés idejét.
Felhasználási idő: 12	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás:	25kg

Bk-kul

Bk-Briv special

mOZaIk vakOlat

Nemes ÁsvÁNYI vakOlat

Felhasználás: Sokszínű, dekoratív mozaik vakolat homlokzatok állandó vedelmére. Nagy szilárdságú, 
vízlepergető és ellenáll a környezet káros hatásainak. 28 standard árnyalatban kapható.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz 
és	 BK-Acryl-lal	 kezelt.	 Alkalmazás	 előtt	 a	 vakolatot	 habzásig	 keverjük	 fel	 és	 ha	 szükséges	
hígítsuk	 kevés	 vízzel	 (1%).	 Az	 anyag	 felkeverését	 átöntéssel	 (vödörből-vödörbe),	 kézzel	 vagy	 kis	
fordulatszámú elektromos keverővel végezzük. A vakolatot rozsdamentes glettelővel hordjuk fel 
alulról	felfelé,	50%-kal	vastagabb	rétegben,	mint	a	legnagyobb	szemcse	vastagsága.	A	felvitt	réteget	
szükséges jól elsimítani, hogy a márványszemcsék közötti hiányosságok ne legyenek láthatóak. 
Fontos	a	folyamatos,	megszakítás	nélküli	munka	a	falfelületen.	Amikor	a	felvitt	anyag	megszáradt,	
már majdnem száraz, szükséges a felületet.
szemcseméret:	1.5mm.		
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben 
vagy erős szélben. A magas nedvességtartalom és az alacsony hőmérséklet nagymértékben 
meghosszabbítják a kötés idejét.
anyagszükséglet: Kb.	5	kg/m2
Felhasználási idő:	18	hónap	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolni	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: Mész-cement bázisú, nemes ásványi vékonyvakolat kültéri használatra.
struktúra: kapart vagy dörzsölt.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. 
A	felület	minőségétől	és	nedvszívó	képességétől	függően	végezzük	el	a	felület	alapozását	BK-grund	
universal-al	előző	nap.	Alkalmazás	előtt	a	vakolatot	hígítsuk	fel	25-28%	vízzel	és	keverjük	teljesen	
homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük fel. A vakolatot rozsdamentes 
glettelővel hordjuk fel, vastagságát a legnagyobb szemcséhez alakítsuk. A kívánt struktúrát 
műanyag simítóval érhetjük el:	 kapart	 struktúra	 esetén	 egymásra	merőleges	 körökkel,	 dörzsölt	
struktúra esetén körkörös mozdulatokkal.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.	A	relatív	páratartalom	nem	lehet	magasabb,	mint	70%.	
Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős szélben. 
Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.
Csomagolás: 25kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,3 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,5 kg 2,8 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 2,8 kg 3,2 kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,4 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,6 kg 2,8 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 3,0 kg 3,3 kg

termék 
megNeveZése sZemCseméret Dörzsölt struktúra

anyagszükséglet/m²
kapart struktúra 
anyagszükséglet/m²

Különösen finomszemcsés 1,0 mm / 2,5 kg

Finomszemcsés 1,5 mm 2,5 kg 3,0 kg

Közepesen finomszemcsés 2,0 mm 3,0 kg 3,5 kg
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Bk-terofa

Bk-Banjalit

ÁsvÁNYI vakOlat

Nemes ÁsvÁNYI vakOlat

Felhasználás: Mész-cement bázisú ásványi vékonyvakolat kül- és beltéri használatra.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. 
A felület nedvszívó képességétől függően ajánlott a felületet pár órával a vakolat felhordása előtt 
megnedvesíteni. Abban az esetben, ha a felület nagy nedvszívó képességgel rendelkezik, öreg, 
száraz	és	porzik,	akkor	a	felületet	szükséges	BK-grund	universal-al	alapozni.	Alkalmazás	előtt	a	
vakolatot	hígítsuk	fel	28%	vízzel	és	keverjük	teljesen	homogén	állagúra.	Hagyjuk	állni	10	percet,	majd	
újra keverjük fel. Az anyagot kőporszóróval vigyük fel a felületre 2 rétegben. A második réteget csak 
abban az esetben lehet felvinni, ha az első réteg megszáradt.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben. 
anyagszükséglet: kb. 3-4 kg/m2 a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően. 
Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.
Csomagolás:	25kg

Felhasználás: Vékonyrétegű mész-cement bázisú nemes ásványi vakolat, kül- és beltéri használatra. 
Struktúrája tölgyfa kéregre hasonlít.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta és száraz. 
A felület nedvszívó képességétől függően ajánlott a felületet pár órával a vakolat felhordása előtt 
megnedvesíteni. Abban az esetben, ha a felület nagy nedvszívó képességgel rendelkezik, öreg, 
száraz	és	porzik,	akkor	a	felületet	szükséges	BK-grund	universal-al	alapozni.	Alkalmazás	előtt	a	
vakolatot	 hígítsuk	 fel	 28%	 vízzel	 és	 keverjük	 teljesen	homogén	állagúra.	Hagyjuk	 állni	 10	 percet,	
majd újra keverjük fel. A vakolatot az alapfelületre rozsdamentes glettelővel vigyük fel, majd a végső 
felületet finoman simítsuk el (hungarocell csiszolással).
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben és erős 
szélben. 
anyagszükséglet: kb. 2.7-3.3 kg/m2 a felület érdességétől és nedvszívó képességétől függően. 
Felhasználási idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.
Csomagolás: 25kg

Bk-stirolFix WDvs

Bk-stirolFix 1

Bk-stirolFix special

POlIsZtIrOl ragasZtó

FleXIBIlIs POlIsZtIrOl ragasZtó

FleXIBIlIs POlIsZtIrOl és kŐZetgYaPOt ragasZtó

Felhasználás: a	 ragasztó	 alkalmas	 expandált	 (Eps)	 homlokzati	 polisztirol	 alapú	 hőszigetelő	
lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és a homlokzati felület glettelésére egyaránt. 
előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen szilárd, száraz, tiszta, 
mozgás-, zsugorodás-, olaj- szín- és mindenféle leválasztó szertől mentes. Alkalmazásakor a 
port	26-28%	vízzel	keverjük	össze	teljesen	homogén	állagúra.	Hagyjuk	állni	10	percet,	majd	ismét	
keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontszerűen 
a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk 
a felületre. Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes 
polisztirol felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 
10cm-es átfedés legyen a háló csíkok között). Száradást követően a teljes felületetet ragasztó 
réteggel	egyenesítsük	ki	4-5mm	vastagságban.	A	friss	felületet	védeni	kell	az	erős	napsugárzástól	
és a fagytól. A háló beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után 
lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.
anyagszükséglet: 4-5	kg/m2	a	ragasztásra,	4-5	kg/m2 a felület kiegyenesítésére.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 25kg

Felhasználás:	 ásványi	 flexibilis	 ragasztó,	 mely	 alkalmas	 expandált	 (Eps)	 homlokzati	 polisztirol	
alapú hőszigetelő lemezek ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és a homlokzati felület 
glettelésére egyaránt.  
előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen szilárd, száraz, tiszta, 
mozgás-, zsugorodás-, olaj- szín- és mindenféle leválasztó szertől mentes. Alkalmazásakor a 
port	26-28%	vízzel	keverjük	össze	teljesen	homogén	állagúra.	Hagyjuk	állni	10	percet,	majd	ismét	
keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontszerűen 
a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk 
a felületre. Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes 
polisztirol felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 
10cm-es átfedés legyen a háló csíkok között). Száradást követően a teljes felületetet újabb ragasztó 
réteggel	egyenesítsük	ki	4-5mm	vastagságban.	A	friss	felületet	védeni	kell	az	erős	napsugárzástól	
és a fagytól. A háló beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után 
lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.
anyagszükséglet: 4-5	kg/m2	a	ragasztásra,	5-6	kg/m2 a felület kiegyenesítésére.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás:	25kg

Használat: Kiváló	rugalmasságú	ásványi	ragasztó	polisztirol	lemezek	és	kőzetgyapot	ragasztására,	
hálók beágyazására és az egész homlokzati felület kiegyenesítésére. 
előkészítés és alkalmazás: Alkalmazásakor	a	port	26-28%	vízzel	keverjük	össze	teljesen	homogén	
állagúra. Hagyjuk állni 10 percet, majd ismét keverjük meg, hogy megfelelő sűrűségű ragasztót 
kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontszerűen a közepén és csíkokban a széleken) kenjük rá 
a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk az egyenes, szilárd és tiszta felületre. A háló 
beágyazását	 a	 BK-stirolFix	 special-al	 3-4mm	 rétegvastagságban	 a	már	 felragasztott	 polisztirol	
lemezen kell elvégezni. Ezután az egész felületet egyenlítsük ki egy újabb réteg ragasztóval. A friss 
felületet védeni kell az erős napsugárzástól és a fagytól. 
anyagszükséglet: 4-6 kg/m2 a ragasztásra, 4-7 kg/m2 a felület kiegyenesítésére.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 25kg
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Bk-ParketFix

Bk-ParketFix Prime

Parketta ragasZtó

egYkOmPONeNsŰ POlIuretÁN alaPOZó

Felhasználás: Szintetikus ragasztó, mely klasszikus és laminált parketták ragasztására alkalmas 
cementes	 esztrich,	 beton	 és	 fa	 felületekre.	 Kiváló	 tapadási	 és	 rugalmassági	 tulajdonságokkal	
rendelkezik.
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, szín 
és	szennyeződésmentes.	A	parketta	 lerakása	előtt	az	 felületet	alapozzuk	 le	30%	vízzel	hígított	
BK-parketFix-el.	 A	 cementes	 alap	 maximum	 3%,	 a	 parketta	 maximum	 8%	 vizet	 tartalmazhat.	
szükség	esetén	a	ragasztót	hígítsuk	fel	kevés	vízzel	(max.1%)	a	megfelelő	sűrűség	érdekében.	A	
ragasztót	az	alapfelületre	fogazott	rozsdamentes	glettvassal	vigyük	fel	3-5	mm	vastagságban.	
Ezt követően a parkettát erősen nyomjuk rá. A ragasztás után, a parketta csiszolásáig minimum 
24 órát kell várni. 
alkalmazási  hőmérséklet:	+5°C-tól	+25°C-ig
anyagszükséglet: kb. 1-1.2 kg/m2 a burkolattól függően.
Felhasználási idő: 12hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve 
az erős napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 5kg,	8kg	és	25kg

Felhasználás: Víz és oldószermentes, egykomponensű poliuretán parketta alapozó beltéri 
használatra.	Alkalmas	a	poros	és	nedves	alapfelületek	előkészítésére	a	BK-parketFix	pu	ragasztása	
előtt,	valamint	a	párazáró	funkció	ellátására	(az	alapfelület	nedvességtartalma	4-5%).
előkészítés és alkalmazás: a felület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, 
zsír	 és	más	 szennyeződéstől	mentes.	 Az	 alapozó	minden	 ásványi	 felületre	megfelelő.	 pl:	 beton	
felületek, cementes esztrich, anhidritos alapok stb. Az alapozót nem szabad hígítani. Az alapozót 
festőecsettel vagy rövidszőrű hengerrel, vékonyan és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre. A 
nagyobb nedvszívó képességű alapfelületek esetén az előkészítést 2-3 óránként, többször el kell 
végezni. A parketta leragasztását az alapozó teljes száradása után lehet elvégezni (min 24 óra).
alkalmazási hőmérséklet: +10°C-tól	+25°C-ig
anyagszükséglet:	kb.	0.1-15	kg/m2/réteg, a burkolattól függően.
Felhasználási idő: 12hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve az 
erős napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 6kg

Bk-stirolFix White
FeHér POlIsZtIrOl ragasZtó

Felhasználás:	 Fehércement	 alapú	 ásványi	 ragasztó	 polisztirol	 lemezek	 ragasztására,	 hálók	
beágyazására és a teljes homlokzati felület kiegyenesítésére. 
előkészítés és alkalmazás: az alapfelület, melyre a ragasztó felkerül, legyen száraz, tiszta, mozgás-, 
zsugorodás-,	olaj-	szín-	és	mindenféle	 leválasztó	szertől	mentes.	Alkalmazásakor	a	port	26-28%	
vízzel keverjük össze teljesen homogén állagúra. Hagyjuk állni 10 percet, majd ismét keverjük meg, 
hogy megfelelő sűrűségű ragasztót kapjunk. Az előkészített ragasztót (pontszerűen a közepén 
és csíkokban a széleken) kenjük rá a polisztirol lemezekre, majd nyomással ragasszuk a felületre. 
Beágyazásnál a ragasztót 8-10mm-es fogazott glettelővel vigyük fel a pormentes polisztirol 
felületre, majd az így felvitt friss ragasztóra helyezzük fel a hálót felülről lefelé. (minimum 10cm-
es átfedés legyen a háló csíkok között). Száradást követően a teljes felületetet újabb ragasztó 
réteggel	egyenesítsük	ki	4-5mm	vastagságban.	A	friss	felületet	védeni	kell	az	erős	napsugárzástól	
és a fagytól. A háló beágyazása a polisztirol lapok felrakásától számított minimum 48 óra után 
lehetséges. A végső réteg felhordása minimum 7 nap után lehetséges.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig.
anyagszükséglet:	4-5	kg/m2	a	ragasztásra,	5-6	kg/m2 a felület kiegyenesítésére.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás:	25kg

Bk-PlasterFix

Bk-Fil

gIPsZkartON ragasZtó

HéZagOló gIPsZ 

Felhasználás: BK-plasterFix	gipsz	alapú	ipari	ragasztó,	stabil	rögzítést	biztosít	a	gipszkarton	táblák	
beépítésénél.
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, laza 
részektől,	zsíroktól	mentes.	nagyon	sima	felület	esetén	szükséges	a	BK-Beton	Kontakt	használata.	
Előkészítéskor	 a	 port	 keverjük	 össze	 35%	 vízzel	 és	 keverjük	 a	 teljes	 homogén	 állag	 eléréséig.	
Hagyjuk állni 10 percig és használat előtt még egyszer keverjük össze. A ragasztót pontszerűen 
„pogácsázva” vigyük fel a gipszkarton lemez közepén és szélein, 30cm-es távolsággal. A ragasztót 
csíkokban is fel lehet vinni a gipszkarton lemezre.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet: kb.	3.5-4	kg/m2, az alapfelülettől és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.
Csomagolás:	25kg

Felhasználás: Tömések és fugák beágyazására használt gipsz alapú hézagkitöltő anyag, mely a 
gipszkarton építőlemezek illesztéseinek elfedésére és a gipszkarton lemezeken keletkező lyukak, 
sérülések tömítésére szolgál.
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a hézagtömítőt felvisszük, legyen száraz, tiszta, laza 
részektől,	zsíroktól	mentes.	Előkészítéskor	a	gipszet	keverjük	össze	50%	vízzel	és	keverjük	a	teljes	
homogén állag eléréséig. A hézagolást megfelelő vastagságban a lemezfelület kiegyenlítéséig kell 
folytatni.	A	felvitt	réteg	szélessége	minimum	20-25	cm	legyen,	majd	az	így	kialakított	rétegbe	finoman,	
rozsdamentes spaklival be kell ágyazni és el kell simítani a hézagerősítő szalagot. Az első réteg 
száradása	után	fel	kell	vinni	a	második	réteget	25-30cm-es	vastagságban,	amellyel	a	beágyazásra	
szánt felületet ki lehet egyenlíteni. Száradás után az egyenetlenségeket csiszolópapírral dolgozzuk 
el.
anyagszükséglet: kb.	0.35-0.45	kg/m2, az alapfelülettől és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapon.
Csomagolás: 5kg

Bk-ParketFix Pu
kétPOmPONeNsŰ POlIuretÁN ParkettaragasZtó

Felhasználás: Kiváló	minőségű,	nagy	szilárdságú,	kétkomponensű,	víz	és	oldószer	mentes	poliuretán	
ragasztó beltéri használatra. Alkalmas mindenféle parketta, laminált padló, deszkás padló, egzotikus 
fából készült padló (próbaragasztás szükséges) ragasztására, nedvszívó és kevésbé nedvszívó 
alapokra. Mivel rendkívül jó tapadású és rugalmasságú, ezáltal alkalmas padlófűtéses alapok 
lerakásánál is.
előkészítés és alkalmazás: a felület, melyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, olaj, zsír 
és	más	szennyeződéstől	mentes,	BK-parketFix	prime	alapozóval	 kezelt.	Az	alapfelület	maximum	
2%	nedvességet	tartalmazhat	 (ajánlott	a	megelőző	mérés).	A	„B”	komponenst	csavarhúzóval	vagy	
más szerszámmal lyukasszuk ki és a tartalmát óvatosan öntsük az „A” komponensű vödörbe. Az 
összetevőket elektromos keverővel alacsony fordulaton keverjük el, a homogén állag eléréséig. 
A ragasztót fogazott rozsdamentes glettelővel vigyük fel. A padlóburkolatot helyezzük a friss 
ragasztóra, majd nyomjuk rá. A burkolat csiszolását leghamarabb 24 órával a ragasztás után lehet 
elvégezni. A szerszámokat a munka befejeztével azonnal tisztítsuk meg.
megjegyzés: Figyelni	kell	a	ragasztó	kötési	idejére,	mely	60-75	perc.	Az	összetevők	önkényes	keverése	
nem megengedett.
alkalmazási hőmérséklet: +10°C-tól	 +25°C-ig. Alacsony hőmérséklet esetén a ragasztó kötési és 
száradási ideje hosszabb, magasabb hőmérséklet esetén rövidebb.
anyagszükséglet: Kb.	0.9-1.3	kg/m2, a burkolattól függően.
Felhasználási idő: 12hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, védve az 
erős napsugárzástól és fagytól.
Csomagolás: 10,5kg	(az	„A” és a „B” összetevő együtt)
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siproFix Bk 90

siproFix Bk 110
siproFix Bk 160

Bk-Fugomal

BeltérI CsemPeragasZtó (C1)

FleXIBIlIs CsemPeragasZtó (C2e)

FleXIBIlIs CsemPeragasZtó (C2te s1)

FleXIBIlIs FugÁZóaNYag

Felhasználás: Kerámia	lapok	ragasztására	beltéri	fal-	és	padló	felületekre,	kizárólag	szilárd	alapokra	
(cement,	mész,	beton	alapú	vakolatok).	rendkívül	nagy	tapadású	és	nagy	szilárdságú.	
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, fagy és 
szétvirágzás	nélküli,	 olaj	 és	 laza	 részektől	mentes.	Alkalmazáskor	 a	 porhoz	adjunk	26-28%	 vizet	
és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük 
fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes 
fogazott	glettelővel	vigyük	fel	a	felületre	úgy,	hogy	a	lapok	felszínének	minimum	65%-át	fedjük	be	
a	ragasztóval.	A	glettelő	fogazásának	méretét	a	lapok	méretéhez	igazítsuk	(10-25cm-es	lapoknál	
4-6mm az optimális). Az erősen nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. 
A felesleges ragasztót nedves szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. 
Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.
anyagszükséglet:	kb.	3-3.5kg/m2, az alapfelülettől és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás:	25kg

Felhasználás: Kerámia	lapok	ragasztására	fal-,	padló-	és	homlokzati	felületekre,	kizárólag	szilárd	
alapokra	 (cement,	 mész,	 beton	 alapú	 vakolatok),	 kül-	 és	 beltérre	 egyaránt.	 Kiváló	 tapadás	 és	
szilárdság jellemzi, magas nedvtűrő képesség. Nedvszívó kerámia lapok ragasztására alkalmas.
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük legyen száraz, tiszta, fagy és 
szétvirágzás	nélküli,	 olaj	 és	 laza	 részektől	mentes.	Alkalmazáskor	 a	 porhoz	adjunk	27-29%	 vizet	
és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük 
fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes 
fogazott	 glettelővel	 vigyük	 fel	 a	 felületre	 úgy,	 hogy	 beltéren	 a	 lapok	 felszínének	minimum	 65%-
át	fedjük	be	a	ragasztóval,	kültéri	munkálatok	esetén	minimum	a	90%-át.	A	glettelő	fogazásának	
méretét	 a	 lapok	 méretéhez	 igazítsuk	 (10-25cm-es	 lapoknál	 4-6mm	 az	 optimális).	 Az	 erősen	
nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves 
szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól 
függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet:	kb.	3-3.5kg/m2, az alapfelülettől és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás:	5kg,	25kg

Felhasználás: Kerámia,	 márvány,	 gránit,	 természetes	 és	 mesterséges	 kövek	 ragasztására	 fal-,	
padló- és homlokzati felületekre, kizárólag szilárd alapokra (cement, mész, beton alapú vakolatok), 
kül-	és	beltérre	egyaránt.	Kiváló	tapadás	és	szilárdság	jellemzi,	valamint	magas	nedvtűrő	képesség.	
Alkalmas	a	kevésbé	nedvszívó	kerámia	lapok	(nedvszívás	≤	3%),	a	nagy	felületű	lapok	és	a	lapra-lap	
ragasztására is. Padlófűtés esetén is használható. 
előkészítés és alkalmazás: a felület, amelyre a ragasztót felvisszük, legyen száraz, tiszta, fagy és 
szétvirágzás	nélküli,	 olaj	 és	 laza	 részektől	mentes.	Alkalmazáskor	 a	 porhoz	adjunk	27-29%	 vizet	
és keverjük a teljes homogén állag eléréséig. A masszát hagyjuk állni 10 percet, majd újra keverjük 
fel úgy, hogy alkalmas sűrűségű ragasztót kapjunk. A ragasztót megfelelő méretű rozsdamentes 
fogazott	 glettelővel	 vigyük	 fel	 a	 felületre	 úgy,	 hogy	 beltéren	 a	 lapok	 felszínének	minimum	 65%-
át	fedjük	be	a	ragasztóval,	kültéri	munkálatok	esetén	minimum	a	90%-át.	A	glettelő	fogazásának	
méretét	 a	 lapok	 méretéhez	 igazítsuk	 (10-25	 cm-es	 lapoknál	 4-6	 mm	 az	 optimális).	 Az	 erősen	
nedvszívó, porózus lapokat felhelyezés előtt meg kell nedvesíteni. A felesleges ragasztót nedves 
szivaccsal, a megszilárdult részeket mechanikusan távolítsuk el. Nyitott idő kb. 30 perc (az alaptól 
függően). A fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük meg.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy 
erős szélben.
anyagszükséglet:	kb.	3-3.5kg/m2, az alapfelülettől és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás:	5kg,	25kg

Felhasználás: Kiváló	 minőségű,	 vízálló	 fugázó	 anyag	 kerámia,	 üveg,	 valamint	 mesterséges	 kövek	
ragasztására vízszintes és függőleges felületeken 10mm-es vastagságig, kül- és beltéri használatra. 
Penész ellenálló. 24 árnyalatban kapható.
előkészítés és alkalmazás: Alkalmazás előtt a lapok felületét tisztítsuk meg a ragasztó és por 
szennyeződésektől. Erősen nedvszívó lapoknál illetve magas hőmérséklet esetén a felületet 
nedvesítsük	meg	1	órával	a	fugázás	előtt.	Alkalmazáskor	a	porhoz	fokozatosan	adjunk	hozzá	28%	vizet	
és keverjük el a teljes homogén állag eléréséig. Az előkészített anyagot 1 órán belül fel kell használni. 
Felvitele	fugázó	gumival	vagy	sima	glettelővel	45	fokos	szögben	történjen	úgy,	hogy	a	fuga	megfelelően	
ki legyen tömve a masszával. 20-30 perc elteltével, amikor a massza felülete megkeményedik, a lapokat 
tisztítsuk át nedves szivaccsal keresztirányban a lapok szélétől indulva, végül töröljük át száraz ruhával. 
Normál körülmények között a padlólapok min. 8 óra száradás után járhatóak.
alkalmazási hőmérséklet:	 +5°C-tól +30°C-ig. A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet 
nagymértékben meghosszabbítja a kötés idejét.
anyagszükséglet:	kb.	0.5-1	kg/m2, az alaptól és a vastagságtól függően.
Felhasználási idő: 24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 2 kg
megjegyzés: Porózus lapoknál ajánlott a próbafugázás. Amennyiben a ragasztó nem elég száraz, úgy 
fennáll a veszély a fuga helyenkénti színváltozására. Nem ajánlott természetes kövek fugázásához 
használni, mert fennáll a színváltozás kockázata.

CsemPeragasZtók, FugÁZók www.bekament.hu
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elŐkevert BeltérI glett

elŐkevert kÜltérI aCrYl glett mIkrOsZÁllal

Felhasználás: Előkevert glettanyag belső falak vékonyrétegű szintezésére, gépi és kézi 
felhordáshoz.
előkészítés és alkalmazás: a	 felület,	 amelyre	a	BK-glet	Acryl-t	 felvisszük,	 legyen	 tiszta,	 száraz,	
szilárd	 és	 szükség	 esetén	 BK-podlogával	 vagy	 erősen	 nedvszívó	 felületeknél	 BK-nivelatorral	
kezelt.	 javasolt	 két	 rétegben	 felvinni	 a	 glettet	 rozsdamentes	 glettelő segítségével 3mm-es 
vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges 
hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és 
alkalmazástól függően.)
anyagszükséglet:	kb.	1.5-2kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő:	 12	 hónapig	 eredeti,	 bontatlan	 csomagolásban.	 tárolás	 +5°C-tól	 +25°C-ig, 
napfénytől és fagytól védve.
Csomagolás:	8kg,	25	kg

Felhasználás: Előkevert, mikroszállal erősített glettanyag, külső falak vékonyrétegű szintezésére
előkészítés és alkalmazás: a	felület,	amelyre	a	BK-gletEx	s	Acryl-t	felvisszük,	legyen	tiszta,	száraz,	
szilárd	és	szükség	esetén	BK-podlogával	vagy	erősen	nedvszívó	felületeknél	BK-nivelatorral	kezelt.	
javasolt	két	rétegben	felvinni	a	glettet	rozsdamentes	glettelő segítségével 3mm-es vastagságban. 
Gépi felhordás esetén szükséges a felesleges anyag kézi simítóval történő eltávolítása. A második 
réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges hibákat rétegenként 
csiszolással	javítsuk	ki.	(150-220	finomságú	csiszolópapír,	a	technikától	és	alkalmazástól	függően.)	
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős 
szélben.
anyagszükséglet: kb.	1.5-2kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő:	12	hónapig	eredeti,	bontatlan	csomagolásban.	tárolás	+5°C-tól	+25°C-ig, napfénytől 
és fagytól védve.
Csomagolás: 8kg,	25	kg

Bk-gletex acryl

Bk-gletex s acryl

Bk-gletex universal

Bk-gletex

Bk-gletex Premium

Bk-gletex s
kéZI és géPI glett BeltérI HasZNÁlatra

glettaNYag BeltérI HasZNÁlatra

glettaNYag BeltérI HasZNÁlatra

ÁsvÁNYI glett kÜltérI HasZNÁlatra

Felhasználás: Belső falak vékonyrétegű gletteléséhez, gépi és kézi felhordáshoz.
előkészítés és alkalmazás: a	 felület,	 amelyre	 a	 BK-gletEx	 universalt	 felvisszük,	 legyen	 tiszta,	
száraz,	szilárd	és	szükség	esetén	BK-podlogával	vagy	a	laza,	öreg	és	erősen	nedvszívó	felületeknél	
BK-nivelatorral	kezelt.	Alkalmazáskor	a	porhoz	fokozatosan	adjunk	40%	vizet,	keverjük	homogén,	
csomómentes állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 30 percet (vagy ha lehet többet), majd 
használat előtt még egyszer keverjük meg és szükség esetén adjunk hozzá vizet a megfelelő 
sűrűség	 eléréséig.	 javasolt	 két	 rétegben	 felvinni	 a	 glettet,	 gépi	 vagy	 kézi	 felhordással,	 3mm-es	
vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges 
hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és 
alkalmazástól függően)
anyagszükséglet:	kb.	1.5-2	kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 25	kg

Felhasználás: Mész alapú glettanyag, belső falak vékonyrétegű szintezésére.
előkészítés és alkalmazás: a	 felület,	 amelyre	 a	 BK-gletEx-et	 felvisszük,	 legyen	 tiszta,	 száraz,	
szilárd	 és	 szükség	 esetén	 BK-podlogával	 vagy	 erősen	 nedvszívó	 felületeknél	 BK-nivelatorral	
kezelt.	 Alkalmazáskor	 a	 porhoz	 fokozatosan	 adjunk	 36%	 vizet,	 keverjük	homogén,	 csomómentes	
állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. 
javasolt	két	rétegben	felvinni	a	glettet	kézi	felhordással,	rozsdamentes	glettelő segítségével 4mm-
es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges 
hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és 
alkalmazástól függően.
anyagszükséglet:	kb.	1-1.5kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 5kg,	25	kg

Felhasználás: Mész	alapú	glettanyag,	belső	falak	vékonyrétegű	szintezésére.	A	BK-gletex	premium	
a vastagabb felvitelnek köszönhetően kiválóan alkalmas mész, mész-cement, gipsz-cement alapú 
durva falak, valamint beton és gipszkarton falak simítására.
előkészítés és alkalmazás: a	 felület,	 amelyre	 a	 BK-gletEx	 premium-ot	 felvisszük,	 legyen	 tiszta,	
száraz,	szilárd	és	szükség	esetén	BK-podlogával	vagy	erősen	nedvszívó	felületeknél	BK-nivelatorral	
kezelt.	 Alkalmazáskor	 a	 porhoz	 fokozatosan	 adjunk	 38%	 vizet,	 keverjük	homogén,	 csomómentes	
állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. 
javasolt	két	rétegben	felvinni	a	glettet	kézi	felhordással,	rozsdamentes	glettelő segítségével 6mm-
es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges 
hibákat rétegenként csiszolással javítsuk ki. (180-240 finomságú csiszolópapír, a technikától és 
alkalmazástól függően. Diszperziós festékek felvitele előtt a felületet szükséges alapozóval bevonni.
anyagszükséglet: kb.	1.5-2kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 25	kg

Felhasználás: ásványi	alapú	megerősített	glettanyag,	külső	falak	vékonyrétegű	szintezésére,	kézi	
felhordásra	max.	5mm	vastagságban.
előkészítés és alkalmazás: a	 felület,	 amelyre	 a	 BK-gletEx	 s-t	 felvisszük,	 legyen	 tiszta,	 száraz,	
szilárd	 és	 szükség	 esetén	 BK-podlogával	 vagy	 erősen	 nedvszívó	 felületeknél	 BK-nivelatorral	
kezelt.	 Alkalmazáskor	 a	 porhoz	 fokozatosan	 adjunk	 40%	 vizet,	 keverjük	homogén,	 csomómentes	
állag eléréséig. Ezután hagyjuk pihenni 10 percet, majd használat előtt még egyszer keverjük meg. 
javasolt	két	rétegben	felvinni	a	glettet	kézi	felhordással,	rozsdamentes	glettelő	segítségével	5mm-
es vastagságban. A második réteget az első réteg teljes száradása után lehet felvinni. Az esetleges 
hibákat	 rétegenként	 csiszolással	 javítsuk	 ki.	 (150-220	 finomságú	 csiszolópapír,	 a	 technikától	 és	
alkalmazástól függően). 
anyagszükséglet:	kb.	1.5-2,5kg/m2, az alap érdességétől függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 5kg,	25	kg

glettek és alJZatkIegYeNlÍtŐkglettek és alJZatkIegYeNlÍtŐkwww.bekament.hu www.bekament.hu
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Bk-mal 120

Bk-mal 220

Bk-mal 320

CemeNtes vakOlat

CemeNt-mésZ kÖtŐaNYagÚ vakOlat

gIPsZ-mésZ kÖtŐaNYagÚ vakOlat 

Felhasználás: Cementes vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, tégla, 
pórusbeton és beton falakra. Egyenletessé teszi a felület szívóhatását, durva felületet ad és javítja 
a	tapadást	vakolás	előtt,	pl.	gépi	habarcsok	BK-220	és	BK	Mal-	420	használata	előtt.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, 
és laza részektől mentes. Nedvszívó felületek esetén szükséges az falat megnedvesíteni vagy 
alkalmazás	előtt	BK-nivelator-al	kezelni.	Alkalmazáskor	a	porhoz	adjunk	hozzá	kb.	23-25%	vizet,	
majd folyamatosan keverjük a teljes homogén állag eléréséig. Hagyjuk állni a vakolatot, majd 
felhasználás előtt újra keverjük meg és kézi (rozsdamentes glettelővel) vagy gépi alkalmazással 
vonjuk be a felületet. Alkalmazása általában két lépésben történik, "nedves a nedvesen" módszerrel 
az előzőleg előkészített felületen. Az első réteg felvitele után a vakolatot ne simítsuk le, hagyjuk 
durvára	a	felületet,	hogy	egy	következő	réteg	vakolatot	felvihessünk.	BK-Mal	120	nem	alkalmas	a	
felületi	lyukak	kitömésére.	Fontos,	hogy	a	vakolat	száradása	egyenletesen	legyen,	nem	szabad,	hogy	
a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje!
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	+30°C-ig.	A	habarcsot	védeni	kell	a	gyors	kiszáradástól.
anyagszükséglet: 8-12 kg/m2 a vastagságától és a rétegszámtól függően.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 40kg

Felhasználás: Cement-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, 
tégla, pórusbeton és beton falakra. A termék alkalmas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan 
felületre, melyre kerámialapot helyeznek. 
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, 
laza részektől és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a 
vakolás	kezdete	előtt	be	kell	fejezni.	Beton	vagy	más	sima	felületek	vakolásánál	BK	Beton	Kontakt-
ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, 
porózus	 felületeknél	 (például:	 pórusbeton)	 a	 felületet	 szükséges	 BK-nivelator-al	 bevonni,	 hogy	
megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. A komolyabb felületi egyenetlenségeknél a 
felületet	szükséges	előtte	BK-Mal	120-al	bevonni.	Alkalmazáskor	a	porhoz	adjunk	hozzá	kb.	22-24%	
vizet,	majd	intenzíven	keverjük.	A	vakolatot	gépi	szórással	vigyük	fel	minimum	10mm,	maximum	
25mm	 vastagságban.	 Ezt követően a habarcsot H-léccel oszlassuk szét, majd simítsuk el. Ha 
nagyobb vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket 
a	 "nedves	a	nedvesen"	módszerrel	a	 szükséges	vastagság	eléréséig	 (max:	40	mm).	Fontos,	hogy	
a vakolat száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen 
napsütés érje! 
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól	+30°C-ig.	A	habarcsot	védeni	kell	a	gyors	kiszáradástól.
anyagszükséglet: kb. 11-12 kg/m2/cm.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 30kg

Felhasználás: Gipsz-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül- és beltérre egyaránt, tégla, 
pórusbeton és beton falakra. A termék nem alkalmas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan 
felületre, melyre kerámialapot helyeznek. 
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, 
laza részektől és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a 
vakolás	kezdete	előtt	be	kell	fejezni.	Beton	vagy	más	sima	felületek	vakolásánál	BK	Beton	Kontakt-
ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, 
porózus	 felületeknél	 (például:	 pórusbeton)	 a	 felületet	 szükséges	 BK-nivelator-al	 bevonni,	 hogy	
megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. Alkalmazáskor a porhoz adjunk hozzá kb. 
30%	vizet,	majd	intenzíven	keverjük.	A	vakolatot	gépi	szórással	vigyük	fel	minimum	10mm,	maximum	
25mm	vastagságban.	Ezt	követően	a	habarcsot	H-léccel	oszlassuk	szét,	majd	simítsuk	el.	Ha	nagyobb	
vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a "nedves 
a	 nedvesen"	módszerrel	 a	 szükséges	 vastagság	 eléréséig	 (max:	 40	mm).	 Fontos,	 hogy	 a	 vakolat	
száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje! 
anyagszükséglet: kb. 10-11 kg/m2/cm.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	+30°C-ig.	A	habarcsot	védeni	kell	a	gyors	kiszáradástól.	A	szárítási	
és a keményedési fázis alatt, megengedett a habarcs későbbi nedvesítése.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 30kg

ÖNterÜlŐ alJZatkIegYeNlÍtŐ

Felhasználás: Önterülő aljzatkiegyenlítő célja, a lakó és az üzlethelyiségek aljazbetonjának 
vékonyrétegű kiegyenlítése cementpadló, parketta, kerámia, műanyag és egyéb padlóburkoló 
anyagok	ragasztása	előtt.	Maximális	rétegvastagság	5	mm.	száradási	idő	1	nap/mm.	A	vastagság	
növelhető többrétegű alkalmazással.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre az aljzatkiegyenlítőt felhordjuk, legyen szilárd, tiszta 
és	pormentes.	Erősebb	tapadás	érdekében,	a	felületet	minőségétől	függetlenül	ajánlott	BK-Acryl-
lal az előírások szerint kezelni. Az új, cementes alapoknál csak a felület nedvesítése lehetséges. A 
régi, nedvszívó felületek esetén az impregnálás kötelező. Alkalmazáskor az anyagot keverjük össze 
23%	vízzel,	a	 teljes	homogén	állag	eléréséig,	majd	öntsük	ki	a	 felületre	és	 rozsdamentes	glettelő	
segítségével terítsük szét a kívánt vastagság eléréséig. Ajánlott a bevont felületet speciális tüskés 
hengerrel áthengerezni a légbuborékok eltávolítása érdekében. 
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól	+25°C-ig.	Az	anyagot	védeni	kell	a	gyors	kiszáradástól.
anyagszükséglet: kb 1 kg/m2/mm vastagság.
Felhasználási idő: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, raklapokon.
Csomagolás: 25kg

Bk-liv
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Bk-Hidrostop 1

Bk-Hidrostop 2

egYkOmPONeNsŰ rugalmas vÍZsZIgetelés

kétkOmPONeNsŰ vÍZsZIgetelés

Felhasználás: Az egykomponensű rugalmas vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni 
védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - 
konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem 
a	pozitív	és	a	negatív	víznyomással	szemben	(≤1,5	bar).	Az	anyag	nem	alkalmas	a	felületek	végső	
bevonatára, sem olyan rendszerre, mely állandó kapcsolatban van a vízzel.
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	BK-Hidrostop	1-et	felhordjuk,	legyen	szilárd,	por,	zsír,	
penész,	laza	részektől	mentes.	A	sima,	enyhén	nedvszívó	felületet	szükséges	BK-Beton	Kontakt-
al	 kezelni.	 Alkalmazáskor	 a	 port	 keverjük	 össze	 kb.	 30%	 vízzel,	 a	 teljes	 homogén	állag	 eléréséig.	
Hagyjuk	állni	5	percig,	majd	újra	keverjük	össze	és	az	előkészített	felületre	60	percen	belül	vigyük	fel.	
Az anyagot ecsettel, két rétegben vigyük fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. 
Egy réteg vastagsága kb. 1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg száradása után 
történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).
anyagszükséglet:	kb.	2-2.5	kg/m2, a felület minőségétől függően.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	+30°C-ig.	ne	dolgozzunk	közvetlen	napsütésben,	szélben	és	esőben.	
A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási idejét.
Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 25kg

Felhasználás: A kétkomponensű polimer cementes vízszigetelés az aljzat és a falfelületek 
nedvesség elleni védelmére szolgál.  Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten 
nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő 
védelmére.	 (védelem	 a	 pozitív	 és	 a	 negatív	 víznyomással	 szemben	 (≤1,5	 bar).	 Alkalmas	minden	
olyan felület szigetelésére, mely hosszútávon közvetlen érintkezésben áll a vízzel. 
előkészítés és alkalmazás: A	felület,	amelyre	a	BK-Hidrostop	2-őt	felhordjuk,	legyen	szilárd,	por,	zsír,	
penész,	laza	részektől	mentes.	A	sima,	enyhén	nedvszívó	felületet	szükséges	BK-Beton	Kontakt-
al kezelni. Alkalmazáskor az „A” por komponenst keverjük össze a folyékony „B” komponenssel 
és	kevés	víz	hozzáadásával	(5-8%	a	teljes	anyaghoz)keverjük	a	teljes	homogén	állag	eléréséig.	Az	
elkészített masszát 1 órán belül vigyük fel a felületre ecsettel, két-három rétegben, keresztirányú 
mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1-2 mm legyen. A második 
réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. Ajánlott a végső réteget rozsdamentes 
spatulával elsimítani. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).
anyagszükséglet: kb.	2-2.5	kg/m2, a felület minőségétől függően.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	 +30°C-ig.	 ne	 dolgozzunk	 közvetlen	 napsütésben,	 szélben	 és	
esőben. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási 
idejét.
Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban. Az „A” komponenst száraz helyiségben 
tároljuk, raklapokon. A „B” komponenst védeni kell a napsugárzástól és a fagytól.
Csomagolás: 20kg	„A”	komponens	és	5l	„B”	komponens
                        10kg „A” komponens és 3L „B” komponens

vÍZsZIgetelŐ aNYagOk www.bekament.hugéPI vakOlatOkwww.bekament.hu

Bk-mal 420
erŐsÍtett CemeNt-mésZ kÖtŐaNYagÚ vakOlat

Felhasználás: Erősített cement-mész alapú vakolat, kézi és gépi alkalmazásra, kül és beltérre egyaránt, 
tégla, pórusbeton és beton falakra. A termék alkalamas vizes helyiségekbe, valamint minden olyan felületre, 
melyre kerámialapot helyeznek.  A terméket magasfokú mechanikai szilárdság és jó tapadás jellemzi. 
Különösen	alkalmas	olyan	felületen,	ahol	a	későbbiekben	nehezebb	tárgyakat	szeretnénk	elhelyezni	a	falon.
előkészítés és alkalmazás: A felület, amelyre a vakolatot felhordjuk, legyen szilárd, tiszta, száraz, 
laza részektől és zsírfolttól mentes. A rések elfedését, fugázást és az elektromos szerelvényezést a 
vakolás	kezdete	előtt	be	kell	fejezni.	Beton	vagy	más	sima	felületek	vakolásánál	BK	Beton	Kontakt-
ot kell alkalmazni annak érdekében, hogy javítsuk a habarcs tapadását. A nagy áteresztőképességű, 
porózus	 felületeknél	 (például:	 pórusbeton)	 a	 felületet	 szükséges	 BK-nivelator-al	 bevonni,	 hogy	
megakadályozzuk az egyenetlen száradást és repedést. A komolyabb felületi egyenetlenségeknél 
a	felületet	szükséges	előtte	BK-Mal	120-al	bevonni.	Alkalmazáskor	a	porhoz	adjunk	hozzá	kb.	22-
24%	vizet,	majd	intenzíven	keverjük.	A	vakolatot	gépi	szórással	vigyük	fel	minimum	10mm,	maximum	
25mm	vastagságban.	Ezt	követően	a	habarcsot	H-léccel	oszlassuk	szét,	majd	simítsuk	el.	Ha	nagyobb	
vastagságú habarcsréteget szeretnénk felvinni, akkor folyamatosan vigyük fel a rétegeket a "nedves 
a	 nedvesen"	 módszerrel	 a	 szükséges	 vastagság	 eléréséig	 (max:	 40	 mm).	 Fontos,	 hogy	 a	 vakolat	
száradása egyenletesen legyen, nem szabad, hogy a bedolgozott habarcsot közvetlen napsütés érje! 
anyagszükséglet: 11-12 kg/m2/cm.
alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól	+30°C-ig.	A	habarcsot	védeni	kell	a	gyors	kiszáradástól.
Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 30kg

Bk-Hidrostop extra
FleXIBIlIs vÍZsZIgetelés

Felhasználás: A	flexibilis	vízszigetelés	az	aljzat	és	a	falfelületek	nedvesség	elleni	védelmére	szolgál.	
Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, fürdőszoba, 
zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a negatív 
víznyomással	 szemben	 (≤1,5	bar).	nagy	 rugalmasságának	köszönhetően	alkalmas	minden	olyan	
felület védelmére, amelyek víznyomásnak vannak kitéve.
előkészítés és alkalmazás: A	 felület,	 amelyre	 a	 BK-Hidrostop	 Extra-t	 felhordjuk,	 legyen	 szilárd,	
por,	zsír,	penész,	 laza	részektől	mentes.	A	sima,	enyhén	nedvszívó	felületet	szükséges	BK-Beton	
Kontakt-al	 kezelni.	 Alkalmazáskor	 a	 port	 keverjük	 össze	 kb.	 30%	 vízzel,	 a	 teljes	 homogén	 állag	
eléréséig.	Hagyjuk	állni	5	percig,	majd	újra	keverjük	össze	és	az	előkészített	felületre	60	percen	belül	
vigyük fel. Az anyagot ecsettel, két rétegben vigyük fel keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület 
átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1 mm legyen. A második réteg felvitele csak az első réteg 
száradása után történhet. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).
anyagszükséglet:	kb.	2-2.5	kg/m2, a felület minőségétől függően.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól	+30°C-ig.	ne	dolgozzunk	közvetlen	napsütésben,	szélben	és	esőben.	
A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bevonat száradási idejét.
Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon.
Csomagolás: 5	kg
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vÍZsZIgetelŐ aNYagOkwww.bekament.hu

Bk-Hidrostop 5/5
kétkOmPONeNsŰ FleXIBIlIs vÍZsZIgetelés

Felhasználás: A kétkomponensű polimer cementes vízszigetelés az aljzat és a falfelületek nedvesség elleni 
védelmére szolgál. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, kifejezetten nedves helyiségek - konyha, 
fürdőszoba, zuhanyzó, medence, pince, terasz - rugalmas vízszigetelő védelmére. (Védelem a pozitív és a 
negatív	víznyomással	szemben	(≤1,5	bar).	Alkalmas	minden	olyan	felület	szigetelésére,	mely	hosszútávon	
közvetlen érintkezésben áll a vízzel. 
előkészítés és alkalmazás: A	 felület,	 amelyre	 a	 BK-Hidrostop	 5/5-t	 felhordjuk,	 legyen	 szilárd,	 por,	 zsír,	
penész,	 laza	 részektől	 mentes.	 A	 sima,	 enyhén	 nedvszívó	 felületet	 szükséges	 BK-Beton	 Kontakt-al	
kezelni. Alkalmazáskor az „A” por komponenst keverjük össze a folyékony „B” komponenssel és keverjük 
a	 teljes	homogén	állag	eléréséig.	Hagyjuk	állni	5	percet,	majd	újra	keverjük	össze.	Az	első	 réteg	esetén	
maximum	10%	vízzel	hígítható.	Az	elkészített	masszát	1	órán	belül	vigyük	fel	a	felületre	ecsettel,	két-három	
rétegben, keresztirányú mozdulatokkal, a teljes felület átfedéséig. Egy réteg vastagsága kb. 1mm legyen. A 
második réteg felvitele csak az első réteg száradása után történhet. Ajánlott a végső réteget rozsdamentes 
spatulával elsimítani. A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors száradástól (nap, szél, stb).
anyagszükséglet:	kb.	2-2.5	kg/m2, a felület minőségétől függően.
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól	+25°C-ig.	
Felhasználási idő: 12 hónapig, eredeti csomagolásban. Az „A” komponenst száraz helyiségben tároljuk, 
raklapokon. A „B” komponenst védeni kell a napsugárzástól és a fagytól.
Csomagolás: 10 kg az „A” és „B” komponens együttes csomagolása.

Bk-Fleks
vÍZsZIgetelés laPOstetŐkre

Felhasználás: A	 rugalmas	 vízszigetelés	 célja,	 a	 lapostetők	 helyreállítása	 és	 védelme.	 jól	 tapad	 a	
betonra.	rendkívüli	rugalmasság	és	víztaszító	képesség	jellemzi.	
előkészítés és alkalmazás: A	 felület,	 amelyre	 a	 BK-Fleks-t	 felhordjuk,	 legyen	 szilárd,	 tiszta	 és	
pormentes. A régi felületek esetén a laza részeket távolítsuk el, majd az egyenetlenségeket és 
repedéseket	töltsük	ki	tömítésekkel.	A	felület	simítását	BK-Fleks-el	szükséges	elvégezni	úgy,	hogy	
1:1	arányban	vízzel	felhígítjuk,	majd	ecsettel	vigyük	fel	a	felületre.	Célszerű	az	első	rétegbe	üvegszövet	
hálót beágyazni. Az első réteg teljes száradása után (minimum 12 óra) vigyük fel a második réteget. 
Ha szükséges, harmadik réteg is felhordható. 
alkalmazási hőmérséklet:	+5°C-tól	+30°C-ig.	A	rétegek	teljes	száradásáig	védeni	kell	a	bevonatot	az	
eső, a fagy és a gyors kiszáradástól. 
anyagszükséglet: kb 0.7 kg/m2, a felület érdességétől függően. 
Felhasználási idő: 18	hónapig,	eredeti	csomagolásban.	tárolási	hőmérséklet	+5°C-tól	+25°C-ig, védve a 
közvetlen napsugárzástól és fagytól. 
Csomagolás: 8kg, 20 kg.
Fontos megjegyzés:	 A	 felület	melyen	 a	BK-Flex-et	 alkalmazzuk,	 legyen	 enyhe	 lejtésű	 és	 párazáró	
réteggel ellátott.
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muNkaFÁZIs: reNDsZer elem: aNYagsZÜkséglet: sZÁraDÁs: tulaJDONsÁgOk:

Szigetelő lap 
ragaSztáSa

Cca.	5,0-7,0	kg/m² 1 Nap

Kiváló	felhasználhatóság,
jó tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztőképesség.

2 lap/m²
Egyszerű feldolgozás,
optimális hővédelem,
régi és új falazat esetén is alkalmazható.

Dűbel:	4	db/m²
síklemez:	6	db/m² További megerősítés

ÜvegSzövetháló 
beágyazáSára, 

gletteléSre

1,1 m²
Lúgállóság
Nagy ellenállás a húzásra, szakadásra és nyújtásra.
Nincs lehetőség a puhulásra

Cca.	5,0	-	6,0	kg/m² 7 Nap

Kiváló	felhasználhatóság,
jó tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztőképesség

alapozáS éS SzínezéS

0,25	kg/m² 24 óra jobb	tapadás	érdekében

1,5	mm	dörzsölt/2,5	kg/m2 
1,5	mm	kapart/2,7kg/m2

2,0 mm dörzsölt/3,0kg/m2
2,0	mm	kapart/3,15	kg/m2

Minimum 7 nap, 
stabil időjárási 

körülmények esetén*

Magas páraátereszőképesség,
kíváló vízlepergetés,
kiváló feldolgozhatóság

*	stabil	időjárási	körülmények	esetén:	a	hőmérséklet	nem	süllyed	a	határérték	alá	(+15ºC	szilikát	vakolat	esetén	,	+5ºC	egyéb	kültéri	vakolat	
esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.

HŐsZIgetelés
világszerte	megfigyelhető	 a	 Föld	 klímájának,	 éghajlatának	 tartós	 és	 jelentős	mértékű	 változása.	Mindez	 arra	 készteti	 az	 emberiséget,	 hogy	
alaposan	átgondolja	hozzáállását	a	környezetéhez,	törekedve	a	maximális	energia	megtakarításra.	Környezetvédelmi,	gazdasági	és	energetikai	
válságok is bizonyítják, hogy az erőforrások kiaknázása ily módon nem fenntartható, az ökológia és energia ok - okozati problémát idézhet elő az 
emberiség jövőjére nézve. A környezeti reformok fő céljává vált a fenntartható épületek kialakítása, mivel az emberiség a világ ivóvízkészletének 
1/6-át,	 az	 erdőterületek	 1/4	 -ét,	 és	 a	 fosszilis	 energiahordozók	 2/5-ét	 használja	 fel	 fenntartásának	 szempontjából.	 A	 jelenlegi	 lakóépületek	
esetében	a	felhasznált	energia	20	%-a	a	tetőn,	20	%-a	a	nyílászárókon,	6	%-a	a	födémen	és	25 - 40 %-a a falakon keresztül elveszik. A háztartások 
egy	 korszerű,	 jól	 kivitelezett	 szigeteléssel	 évente	 akár	 60-70%-os	 energia-megtakarítást	 is	 elérhetnek.A	 külső	 falak	 szerepe	 amellett,	 hogy	
védik az épületet a túlmelegedéstől, a hőveszteségtől, a légköri hatásoktól, egyben az is, hogy biztosítják a megfelelő komfort érzetet a lehető 
leghatékonyabb energiafogyasztás mellett. Mivel az épületek falfelületein mérhető a legnagyobb hőveszteség, így többféle homlokzati hőszigetelő 
rendszert kínálunk az energiaveszteség minimalizálására.
A Banja komerc Bekament által gyártott termékek rendelkeznek eta	 minőségbiztosítással,	 megfelelnek	 az	 Európai	 unióban	 szükséges	
előírásoknak, az IsO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszernek, valamint az IsO 14001 környezetgazdálkodási rendszer és a QMS 
minőségi menedzsment előírásainak is.

kŐZetgYaPOt szigetelés kifejezetten ajánlott a többemeletes épületek esetében, a harmadik 
emelettől felfelé, a fokozott tűzvédelem érdekében.

A BaNJa kOmerC BekameNt DOO	sAját	oKtAtó	KÖzpontjAiBAn	KépzésEKEt	szErvEz,	
tAnúsítványoKAt	AD	Ki,	MElyEKKEl	A	vállAlKozó	és	A	gyártó	EgyüttEs	gArAnCiát	nyújt	
A	BEépítEtt	AnyAgoK	és	Az	AlKAlMAzott	tECHnológiA	MinőségérE	és	tArtósságárA.

Tartós és az időjárás viszontagságainak ellenálló Bekatherm Prestige	hőszigetelő	rendszer	3	-5	mm	beágyazási	réteg	vastagságú	BK-stirolFix	
special	ragasztóval	kiváló	hő-	és	hangszigetelést	biztosít.	Kőzetgyapot	szigetelő	lapokkal	kombinálva	megfelelő	tűzállóságot	és	a	nagyfokú	
páraáteresztést biztosít.

alapozó fajták:
 
**	BK-grund	universal	-	univerzális	alapozó
**	BK-Microgrund	universal	-	univerzális	alapozó	mikroszálakkal
**	BK-grund	silicat	-	szilikát	alapozó.
 
kültéri vakolat fajták:
 
**	BK-sil	-	szilikon	dekoratív	vékonyvakolat
**	BK-sil	si&si-szilikát-szilikon	dekoratív	vékonyvakolat
**	BK-s	plast-	szilikát	vakolat.

HŐsZIgetelŐ reNDsZerekwww.bekament.hu HŐsZIgetelŐ reNDsZerek www.bekament.hu
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muNkaFÁZIs: reNDsZer elem: aNYagsZÜkséglet: sZÁraDÁs: tulaJDONsÁgOk:

Szigetelő lap 
ragaSztáSa

Cca. 4,0 kg/m² 1 Nap
Kiváló	minőség	és	tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztő képesség

2	db/1,5	m²
Egyszerű feldolgozás,
optimális hővédelem,
régi	és	új	falazat	esetén	is	alkalmazható

20	M	épülEt	MAgAsságig	nEM	szüKségEs	A	rÖgzítés

ÜvegSzövetháló 
beágyazáSára, 

gletteléSre

1,1 m²

Lúgállóság,
magas ellenállás húzásra,
szakításra és nyújtásra,
nincs korrózió veszély

Cca. 4,0 kg/m² 3 Nap
Kiváló	minőség	és	tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztő képesség

alapozáS éS SzínezéS

0,25	kg/m² 24 óra jobb	tapadás	érdekében,
kiegyenlítésre és víztaszításra,

1,5	mm/dörzsölt/2,5	kg/m2 
1,5	mm/kapart/2,7kg/m2

2,0 mm/dörzsölt/3,0kg/m2
2,0	mm/kapart/3,15	kg/m2

Min.:	7	nap,	
Stabil időjárási 

körülmények esetén*

Kíváló	vízlepergetés,
nagy szilárdság,
kiváló minőségű feldolgozás

*stabil	időjárási	körülmények	esetén:	a	hőmérséklet	nem	süllyed	a	határérték	alá	(+15	ºC	szilikát	vakolat	esetén	,	+5	ºC	egyéb	kültéri	vakolat	
esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső..

extrudált polisztirol lemez - XPsHomlokzati polisztirol lemez - ePs

muNkaFÁZIs: reNDsZer elem: aNYagsZÜkséglet: sZÁraDÁs: tulaJDONsÁgOk:

Szigetelő lap 
ragaSztáSa

Cca. 4,0 kg/m² 1 Nap
Kiváló	minőség	és	tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztő képesség

2 lap/m²
Egyszerű feldolgozás,
optimális hővédelem,
régi és új falazat esetén is alkalmazható

Dűbel:	4	db/m²
síklemez:	6	db/m²

További megerősítés,
rozsdamentes

ÜvegSzövetháló 
beágyazáSára, 

gletteléSre

1,1 m²

Lúgállóság,
magas ellenállás húzásra,
szakításra,
és nyújtásra, nincs korrózió veszély

Cca. 4,0 kg/m² 7 Nap
Kiváló	minőség	és	tapadás,
univerzális alkalmazás,
magas páraáteresztő képesség

alapozáS éS SzínezéS

0,25	kg/m² 24 óra jobb	tapadás	érdekében	kiegyenlítésre,	
víztaszításra

1,5	mm	dörzsölt/2,4	kg/m2 
1,5	mm	kapart/2,7kg/m2

2,0 mm dörzsölt/2,7kg/m2
2,0	mm	kapart/3,15	kg/m2

Min.:	7	nap,	
Stabil időjárási 

körülmények esetén*

Kíváló	vízlepergetés,
nagy szilárdság,
kiváló minőségű feldolgozás

*	stabil	időjárási	körülmények	esetén:	a	hőmérséklet	nem	süllyed	a	határérték	alá	(+15	ºC	szilikát	vakolat	esetén	,	+5	ºC	egyéb	kültéri	vakolat	
esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.

A Bekatherm standard	hőszigetelő	rendszer	3	-5	mm	beágyazási	réteg	vastagságú	BK-stirolFix	1	ragasztóval	egyesíti	a	minőséget	a	
hatékonysággal és teljes mértékben megfelel a külső hőszigeteléssel szemben támasztott műszaki követelményeknek, előírásoknak.

alapozók:

**	BK-Acryl	-	akril	bázisú	kültéri	alapozó
**	BK-grund	universal	-	univerzális	alapozó
**	BK-Microgrund	universal	-	univerzális	alapozó	mikroszálakkal.

kültéri vakolatok:

**	BK-sil	-	szilikon	dekoratív		vékonyvakolat
**	BK-plast	-	akril	dekoratív	vékonyvakolat
**	BK-Briv	special	-	nemes	ásványi	vakolat.

A Bekatherm Plus	hőszigetelő	rendszer	3	-5	mm	beágyazási	réteg	vastagságú	BK-stirolFix	1	ragasztóval	egyesíti	a	minőséget	a	tartóssággal	,	kiváló	
hő- és hangszigetelést biztosít, és hosszú élettartamú.
Az	Xps	lap	alkalmas	az	épület	lábazatának	univerzális,	nagy	szilárdságú	szigetelésére.

alapozók: 

**	BK-Acryl	-	akril	bázisú	kültéri	alapozó
**	BK-grund	universal	-	univerzális	alapozó
**	BK-Microgrund	universal	-	univerzális	alapozó	mikroszálakkal.

kültéri vakolatok:

**	BK-sil	-	szilikon	dekoratív		vékonyvakolat
**	BK-plast	-	akril	dekoratív	vékonyvakolat
**	BK-Kul	-	dekoratív	mozaik	vakolat
**	BK-Briv	special	-	nemes	ásványi	vakolat.

HŐsZIgetelŐ reNDsZerekwww.bekament.hu HŐsZIgetelŐ reNDsZerek www.bekament.hu



Annak	érdekében,	hogy	maximálisan	kielégítsük	ügyfeleink	igényeit,	
ajánlatunkban jelenleg több, mint 1000 különböző árnyalatban 
elérhetőek a Bekament mix system homlokzati vakolatok és 
diszperziós falfestékek.

25 kg ≈ 100 m²
Két	rétEgBEn
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