
Verwerkingstijd @ 20°C 10 - 15 minuten

Uithardingstijd @ 20°C 60 minuten

Droogtijd (klaar voor verdere bewerking) 60-120 minuten

Verbruik per mm laagdikte 0.95 kg / m2

Laagdikte Schrapen - 1mm

STOPGAP FILL AND PRIME is een twee-delige, sneldrogende, flexibele 
cementgebonden primer voor computervloeren alsook ondervloeren met goed 
vastzittende, waterbestendige lijmrestanten voordat STOPGAP 700 SUPERFLEX of 
STOPGAP 1200 PRO direct op de ondervloer worden aangebracht

STOPGAP FILL AND PRIME heeft een thixotropische consistentie waardoor voegen 
tussen panelen gevuld kunnen worden tot een breedte van 4mm.  Bij een laagdikte van 
1 mm hardt STOPGAP FILL AND PRIME snel uit en is het beloopbaar na 60 minuten. 
Na volledige uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het met 
bewegingen in de vloer meegaat.

STOPGAP FILL AND PRIME kan worden aangebracht op houten vloerplaten zoals 
multiplex, vlokkenplaat (OSB3), spaanplaat (chipboard) volgens BSEN 312 bijlage A P4-P7 
en middelhardboard (MDF) voorafgaande aan egaliseren met STOPGAP 700 SUPERFLEX. 
STOPGAP FILL AND PRIME kan ook gebruikt worden voor het glad maken van ongelijke 
tong en groef vloerplaten voordat spaanplaat wordt aangebracht. 

STOPGAP FILL AND PRIME biedt een uitstekende hechting met een groot aantal 
soorten ondervloer, zoals STOPGAP vochtschermen, zand/cement dekvloeren, beton, 
in goede staat verkerend asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaanharsen, 
keramische- en natuurtegels.

PRODUCT GEGEVENS

INTRODUCTIE

STOPGAP FILL AND PRIME
Twee-delige, Flexibele Cementgebonden Primer

KENMERKEN
• Sneldrogend
• Laagdikte tot 1mm op horizontale 
oppervlakken
• Uitstekende flexibiliteit
• Thixotropisch voor het vullen van voegen 
tot 4mm breedte

VERPAKKING
Poeder - polyethyleen zak:   4    kg
Vloeistof - flacon:               2.5 liter

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE VERBRUIK
PER 6.6KG

VERBRUIK
PER 20m2 

0.2mm 20m2 1 verpakking

0.5mm 8.5m2 2.5 verpakking

Opmerking:  Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid van 
de ondervloer..
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VOORBEREIDING ONDERGROND
Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; structureel in goede staat en 
droog, zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. 

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag en 
oppervlaktebehandelingsstoffen/-effecten moeten zijn verwijderd. De temperatuur van 
de vloer moet hoger zijn dan 5˚C tijdens het aanbrengen en uitharden van het product.  
Ondervloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor maar ook tijdens en na 
het aanbrengen.

Meer informatie kunt u aanvragen bij F-Ball and Co. Ltd.

MENGEN 
Giet 2.5 liter STOPGAP FILL AND PRIME Vloeistof in de emmer en voeg geleidelijk 
alle poeder toe en meng met een electrisch roerijzer voor minstens 2 minuten totdat 
het mengsel homogeen en klontjesvrij is.

Vloeistof toevoegen
Minimum 1.0 liter / maximum 2.5 liter – per 4 kg afhankelijk van de benodigde consistentie.  
Geen water toevoegen.

AANBRENGEN
Giet het mengsel op de voorbehandelde ondervloer en laat het uitvloeien zodat 
het een gladde afwerking heeft.  De consistentie is zodanig dat de meeste voegen 
tussen vloerdelen gevuld kunnen worden. Bij gebruik in brede voegen echter wordt 
geadviseerd een hoeveelheid mengsel aan te maken dat minder vloeistof bevat. Brede 
voegen eerst vullen met dit dikkere mengsel.  Daarna een volgende laag aanbrengen 
met het standaard mengsel met de gebruikelijke consistentie.

DROGEN
Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, de omgevings 
temperatuur en de vochtigheid.

Op alle typen ondervloer, bij een algehele laagdikte van 0.5mm, kan na 60 minuten een 
egalisatie worden aangebracht. Bij laagdikten tot 1mm zal dit langer zijn, ongeveer 120 
minuten.

VOORZORGSMAATREGELEN
STOPGAP FILL AND PRIME is niet geschikt voor het vullen van dilatatievoegen in 
beton.

Alleen voor binnen gebruik.

GEREEDSCHAP
Gladde vlakspaan, mengemmer, elektrische 
boormachine met mengijzer.

Gereedschap meteen na gebruik met water 
reinigen.

BEWAREN
Ongeopende zakken moeten afgedekt en 
van de grond af worden opgeborgen in een 
koele en droge ruimte, beschermd tegen 
vorst en overmatige tocht. Het product 
gaat minder lang mee in een vochtige 
omgeving omdat het dan kan uitharden in de 
verpakking.

HOUDBAARHEID
Poeder: 9 maanden in ongeopende 
verpakkingen indien bewaard in de juiste 
omstandigheden.
Vloeistof: 12 maanden in ongeopende 
flacons.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
STOPGAP FILL AND PRIME Poeder 
is geclassificeerd. Lees het relevante 
veiligheidsinformatieblad en volg de adviezen 
op.

Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl. 
Ze zijn ook verkrijgbaar bij het verkooppunt 
of bij F. Ball and Co. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem 
gerust contact op met onze technische 
dienst om er zeker van te zijn dat u het 
juiste product hebt gekozen en dat dit 
informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de 
producten van F. Ball of voor technisch 
advies kunt u contact opnemen met:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl


