
STOPGAP 400 je rýchlo schnúca, rýchlo tvrdnúca malta na opravu vnútorných podláh 
pred aplikáciou STOPGAP nivelačnej hmoty, pre ľahkú až vysokú záťaž. Je tiež vhodná 
na opravu schodíšť, stupňov a na všeobecné opravy prasklín a dier.

STOPGAP 400 je rozmerovo stála a dodávaná ako predmiešaný suchý prášok, ktorý 
je určený na aplikáciu v hrúbke od 2 mm do 50 mm. Neobsahuje bielkoviny, čo ju robí 
vhodnou na použitie v biologicky citlivých priestoroch.

STOPGAP 400 je vhodná na širokú škálu podkladov, vrátane pieskovo -  cementových 
poterov, betónu, tvrdého asfaltu, granolitu, teraca, epoxidových a polyuretánových 
živíc, keramických a podlahových dlaždíc a STOPGAP hydroizolačných povrchových 
membrán.

PLOŠNÁ SPOTREBA
12 kg vedro STOPGAP 400 zmiešané s 2,75 litrami čistej vody pokryje približne 2,5 m2 
pri hrúbke 3 mm.

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

stopgap 400 REpaIR
Rýchlo tvrdnúca opravná malta na podlahy
Klasifikácia poteru :  CT-C35-F6 podľa BS EN 13813:2002

VLASTNOSTI
• Hydraulicky pevná malta
• Neobsahuje bielkoviny, preto je vhodná do 
 biologicky citlivých priestorov
• Rýchle tvrdnutie
• Rýchle schnutie
• Možnosť vytvorenia spádov a fabiónov
• Môže byť vystierkovaná k perovej hrane
• Mierny zápach

BS EN 13813:2002
Hore uvedená norma odkazuje na vlastnosti 
a výkonnosť výrobku a špecifikácie, pre 
ktoré bol testovaný. Uvedené údaje 
potvrdzujú minimálnu silu v tlaku a v ohybe, 
ktorú výrobok dosiahne.

BALENIE
12 kg plastové vedro

SPOTREBA MATERIÁLU
NA-

NESENÁ 
hRÚBKA

SPOTREBA 
z 12 KG 

BALENIA

PRIBLIžNÁ 
SPOTREBA NA 
PLOchU 1 m2

TRIEDENé 
KAMENIVO

3mm 2.5m2 ½ vedra Bez 
nastavenia

6mm 1.25m2 ¾ vedra Bez 
nastavenia

15mm 0.5m2 2 vedrá Bez 
nastavenia

50mm 
plnená 
zmes

0.24m2 4 x vedro a 2 x kamenivo

Klasifikácia podľa BS EN 13813 CT-C30-F4

Konzistencia zmesi Tixotropná, 
hydraulicky pevná

Doba spracovateľnosti pri 20°C 10-15 minút

Pochôdznosť pri 20°C 20-30 minút

Pripravená na položenie podlahovej krytiny po 1½ hodine pri hrúbke 2 mm

Sila v tlaku N/mm2 (podľa BS EN 13892-2)
 1 deň
 7 dní
 28 dní

 
>20.0
>25.0
>30.0

Sila v ohybe N/mm2 (podľa BS EN 13893-2)
 1 deň
 7 dní
 28 dní

>2.0
>3.0
>4.0

Spotreba pri 1 mm hrúbky 1.63 kg / m2

Hrúbka nanášania :
  Bez nastavenia
 S nastavením

2-20 mm
20-50 mm
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PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený : pevný, suchý (<75%RV) a bez nečistôt, 
ktoré by mohli zamedziť priľnavosť. Na odstránenie mastnôt, olejov, leštidiel, mydla a 
pod. z nesavých povrchov použite STYCCOCLEAN C140.

Betón a pieskovo - cementové potery musia byť úplne vyzreté, bez akejkoľvek 
povrchovej úpravy a voľných častíc. Teplota podlahy musí byť udržiavaná nad 5°C počas 
celej aplikácie a schnutia malty. Podlahové kúrenie musí byť vypnuté aspoň 48 hodín 
pred a po aplikácii.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte sprievodcu prípravou podkladu.

PENETRÁcIA
Savé povrchy – mali by byť navlhčené vodou. Na veľmi savé povrchy použite zriedený  
STOPGAP P131 penetračný náter v pomere 1:4 s vodou.

Nesavé povrchy – Musia byť penetrované nezriedeným STOPGAP P131 
penetračným náterom.

Penetračný náter použite v súlade s pokynmi uvedenými na obale a pred aplikáciou 
malty ho nechajte vyschnúť.

MIEŠANIE
Namiešajte len také množstvo, aké môžete použiť kým zmes zhustne (približne 10 
až 15 minút pri 20°C). Ak zmes zhustne skôr ako ste ju stihli použiť, je potrebné ju 
zlikvidovať. Nepridávajte viac vody.

Bežná zmes : Namiešajte zmes prášku a vody v pomere 3:1 až 4 :1. Do čistej nádoby 
vhodnej veľkosti nalejte čistú vodu a za stáleho miešania postupne pridávajte prášok. 
Miešajte až kým nevznikne hladká zmes bez hrudiek. 
Bežnú zmes neodporúčame pre hrúbky nad 20 mm.

zmes s nastavením : Do štandardnej zmesi pridajte  triedené kamenivo v pomere 
1 : 1. Pre vyššiu ekonomickosť a na malé opravy nad 20 mm, nepresahujúce 50 mm, 
použite plnenú zmes.

Najlepšie premiešanie dosiahnete použitím meišadla upnutého v elektrickej vŕtačke.

PRÍDAVOK VODY
Na rozmiešanie celého vedra nepoužite viac ako 3 litre vody.

APLIKÁcIA
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov na veľkej ploche by mala byť zachovaná hrúbka 
vrstvy 2 až 3 mm. Zmes vylejte na podklad a oceľovým hladidlom ju rozotrite na 
požadovanú hrúbku. Pre vyššiu ekonomickosť môžete na aplikácie s hrúbkou viac ako 
6 mm použiť plnenú zmes. Ak chcete dosiahnuť hladký povrch, môžete použiť menšiu 
hrúbku plnenej zmesi a keď zatvrdne, vyrovnať ju vrstvou malty alebo STOPGAP 
podlahovej nivelačnej hmoty. Podľa potreby môže byť povrch malty zlepšený použitím 
mokrého hladidla, predtým než malta úplne stvrdne, zvyčajne je to 15 až 20 minút pri 
20°C.

Tento výrobok sa neodporúča na vonkajšie použitie.

DOBA TVRDNUTIA
Počiatočný čas tvrdnutia opravnej malty je približne 15 až 25 minút a v dobrých 
podmienkach bude dostatočne tvrdá a pochôdzna asi za 30 minút. Nízke teploty tento 
čas predĺžia. 

DOBA SchNUTIA
STOPGAP 400 je založený na novej cementovej technológii, ktorá umožňuje zrýchlenú 
aplikáciu. Podlahové krytiny môžu byť položené po 1,5 hodine pri 20°C.

NÁRADIE
Vhodné oceľové hladidlo, nádoba na 
miešanie, elektrická vŕtačka a miešadlo.

ČISTENIE
Nástroje ihneď po použití umyte vodou.

SKLADOVANIE
Tento výrobok sa musí skladovať prikrytý, 
v uzavretých vedrách na čistom podklade, 
v chladnom a suchom prostredí, chránený 
pred mrazom a nadmerným vetrom.

TRVANLIVOSŤ
9 mesiacov v uzavretých vedrách 
uskladnených v dobrých podmienkach.

zDRAVOTNé A BEzPEČNOSTNé 
POKYNY
Tento výrobok je klasifikovaný podľa 
predpisov pre chemické látky (Informácie o 
nebezpečnosti a balení dodávok). Obstarajte 
si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa 
pokynmi. Nájdete ho  na www.f-ball.co.uk 
alebo na predajných miestach, prípadne si 
ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. 
poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie 
sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie 
aktuálnosti tohto technického listu, prosím 
kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F. Ball, alebo pre podrobnejšiu 
technickú pomoc, prosím kontaktujte :

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Technické oddelenie Fax: 
 +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


