
Το STOPGAP 800 είναι ένα αυτο-ισοπεδωτικό εμπορικό και βιομηχανικό υλικό 
δαπέδου το οποίο χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση και την ανακαίνιση υφιστάμενων 
εσωτερικών δαπέδων σε ελαφριές με βαριές εφαρμογές καθηκόντων όπου οι επικαλύψεις 
δαπέδων δεν είναι απαραίτητες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπως αποθήκες, 
δωμάτια ταχυδρομείων, εργαστήρια, διαδρόμους κ.λ.π. Το STOPGAP 800 είναι γκρι.

Το STOPGAP 800 είναι σταθερό σε όλες του τις διαστάσεις και παρέχεται ως αναμειγμένη 
στεγνή σκόνη, κατασκευασμένη για εγκατάσταση μεταξύ 5 και 15mm. Δεν περιέχει 
προτεϊνη, το οποίο καθυστά το προϊόν κατάλληλο για βιολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Το STOPGAP 800 είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση μίας ευρείας γκάμας επικαλύψεων 
δαπέδων, η οποία συμπεριλαμβάνει κονιάματα άμμου / τσιμέντου, σκυρόδεμα, 
γρανόλιθο, μωσαϊκό, εποξειδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες και μεμβράνες 
στεγανοποίησης STOPGAP.

Το STOPGAP 800 θα πρέπει να σφραγίζεται με το προϊόν STOPGAP SEAL έτσι ώστε 
να προστατεύεται η επιφάνεια από διαρροές νερού ή άλλων υγρών. Αυτό βοηθάει την 
προστασία της επιφάνειας του δαπέδου και διευκολύνει την συντήρηση μειώνοντας την 
προσκόλληση της σκόνης και άλλων ακαθαρσιών.

Το STOPGAP 800 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με αντλία σε ποσότητα έως και 1000m² 
την ημέρα, ανάλογα με την δύναμη χειρός, το πάχος της εφαρμογής και τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

ΚΑΛΥΨΗ
25kg STOPGAP 800 ανακατεμένο με 4.75 λίτρα καθαρό νερό θα καλύψουν 
περίπου 3.0m² σε πάχος 5mm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

STOPGAP 800
ΑΑΑΑΑΑυτο-ισωπεδωτικήισεδωτική επιφάνεια
Κατάταξη κονιάματος:: CT-C40-F10-AR0.5 to BS EN13813:2002

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εφαρμογές ελαφριών-βαριών  

καθηκόντων
• Εξαιρετικές αυτο-ισοπεδωτικές  

ιδιότητες
• Χωρίς προτεϊνη
• Πάχος εφαρμογής από 5-15mm
• Ανάμειξη με νερό
• Ασθενής οσμή
• Αντοχή τριβής ειδικής κλάσης

BS EN13813:2002
Το παραπάνω πρότυπο αναφέρεται στις 
ιδιότητες και την επίδοση του προϊόντος 
αλλά και στις προδιαγραφές για τις 
οποίες έχει ελεγχθεί. Οι προβαλλόμενες 
πληροφορίες επικυρώνουν τις ελάχιστες 
αντοχές πίεσης και λυγίσματος που θα 
επιτύχει το προϊόν.

ΥΛΙΚΑ
Χάρτινοι σάκοι 25kg

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ; 

ΠΑΧΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 

100m2

5mm 3.0m² 34 μονάδες

10mm 1.5m² 68 μονάδες

15mm 1.0m² 102 μονάδες

Σημείωση: Η τιμές κάλυψης βασίζονται σε πρόσθεση 
4.75 λίτρων νερού και θα ποικίλλουν ανάλογα με την 
κατάσταση του υποδαπέδου..

Κατηγορία BS EN 13813 CT-C40-F10-AR0.5

Αντίσταση Τριβής (BS EN 13892-4) AR0.5

Αντίσταση Ολίσθησης (χωρίς σφραγίδαl)  Στεγνό
(BS EN 13036-4)  Υγρό 

58
42

Χρόνος Λειτουργίας υπό 20°C 20 - 30 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης που να επιτρέπει βάδισμα
υπό 20°C 90 λεπτά

Χρόνος έως ότου επιτραπεί κυκλοφορία: 
 Κυκλοφορία ποδιών
 Ελαφριά κυκλοφορία
 Βαριά κυκλοφορία

3 ώρες
24 ώρες
3 μέρες

Αντοχή Πίεσης (N/ mm² )
  1 Μέρα(BS EN13892-2) 

 7 Μέρες
 28 Μέρες

>20.0                                                                                       
>30.0                                                                                     
>40.0      

                                                                           

Αντοχή Λυγίσματος (N/ mm² ) 1 Μέρα
(BS EN13892-2) 7 Μέρες
 28 Μέρες

>4.0                                                                                          
>7.0                                                                                        
>10.0 

Ιδιότητες Ροής χρησιμοποιώντας δαχτυλίδι ροής 
30mm ø x 50mm (BS EN 12706) 120 - 140 mm

Κατανάλωση ανά mm πάχους 1.69kg / m2

Πάχος εφαρμογής: 5 - 15mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Νοέμβριος 2010

QCP 2671



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή 
τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι 
συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού 
κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, xρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140. 

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και  
οποιοιδήποτε ρυποί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη 
διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου 
θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να 
παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Oδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΤΟ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Απορροφητικές επιφάνειες -  Ασταρώστε με αραιωμένο STOPGAP P131 για να 
αποφύγετε το ανεπιθύμητο ταχύ στέγνωμα του υποδοστρώματος.
Μη απορροφητικές επιφάνειες - όπως μωσαϊκό και μεμβράνες στεγανοποίησης 
STOPGAP, θα πρέπει να ασταρώνονται με μη αραιωμένο STOPGAP P131 για 
διασφάλιση καλής επικόλλησης 

Το αστάρι θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο μπουκάλι και θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρμογή του 
STOPGAP 800
.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Προσθέστε 4.75 λίτρα καθαρού νερού σε έναν κουβά ανάμειξης STOPGAP και 
προσθέστε σταδιακά την σκόνη ενώ ανακατεύετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό 
χτυπητήρι ενσωματομένο σε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι βαρέας χρήσεως μέχρι να 
επιτευχθεί ένα λείο και χωρίς σβώλους μείγμα. Η ανάμειξη θα πρέπει να γίνει 
για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Πρόσθεση νερού
4.5 λίτρα ελάχιστο και 5.0 λίτρα μέγιστο ανα 25Kg ανάλογα με την απαιτούμενη 
συνοχή και ιδιότητες ροής. Το νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.0Kg ανά 
25Kg συσκευασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Αναμείξτε τη σκόνη με το νερό σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνουν οι 
κατασκευαστές της αντλίας και ρυθμίστε την ταχύτητα της ροής του νερού 
μέχρι το μείγμα να γίνει ένα λείο, υγρό, ομοιογενές γκρι υγρό χωρίς χωρίσματα 
στην επιφάνειά του. Έλεγχοι ροής θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χύστε το μείγμα επάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια και απλώστε το 
στο επιθυμητό πάχος με μία σπάτουλα λείανσης χάλυβα. Η χρήση αιχμηρού 
κυλίνδρου βοηθάει να αποκλειστεί ο αέρας και να λειανθούν οι γραμμώσεις της 
σπάτουλας. Το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος μεταξύ 5 και 15mm. 
Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να διατηρείτε ελαχιστο πάχος 3mm.

Το STOPGAP 800 είναι αυτο-λειαντικό αλλά οποιαδήποτε ίχνη από τη 
σπάτουλα θα πρέπει να τρίβονται με πέτρα ανθρακωπυρίτιου πριν η 
τσιμεντοκονία σκληρύνει πλήρως, περίπου 1 1/2 ώρες μετά την εφαρμογή, 
υπό 20°C. Αυτός ο χρόνος θα παραταθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες π.χ. 
περίπου 3 ώρες υπό 10°C.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ / ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Το στέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδοστρώματος, την 
περιβάλλουσα θερμοκρασία και υγρασία.

Όταν εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες, μία στρώση πάχους 3mm θα 
είναι έτοιμη να υποδεχτεί τις επικαλύψεις δαπέδου μετά από 6 ώρες.

Το STOPGAP SEAL είναι ένα υλικό ενός συστατικού σχεδιασμένο να προστατεύει την 
επιφάνεια από διαρροές νερού ή άλλων υγρών. Το STOPGAP SEAL βοηθάει επίσης την 
προστασία της επιφάνειας του δαπέδου και διευκολύνει την συντήρηση μειώνοντας την 
προσκόλληση της σκόνης και άλλων ακαθαρσιών. Παρακαλούμε αποταθείται στο δελτίο 
δεδομένων του STOPGAP SEAL.

Εάν χρειαστεί, η επιφάνεια μπορεί να σφραγιστεί με άλλες εποξειδικές επικαλύψεις / 
μπογιές με βάση το νερό, είτε για αισθητικούς λόγους, είτε για την βελτίωση της χημικής 
αντίστασης. Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης για 
συσκεκριμένα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χρησιμοποιείται ως τελείωμα σε εσωτερικές ή εγκαταστάσεις σχεδιασμού, 
θα πρέπει να σημειωθεί πως το χρώμα δε μπορεί να εγγυηθεί λόγω 
παραλλαγών στην ανάμειξη και στις μεθόδους εφαρμογής.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κατάλληλη λειαντική σπάτουλα από 
χάλυβα, αιχμηρός κύλινδρος, κουβάς 
ανάμειξης, ηλεκτρικό χτυπητήρι, 
χειροκίνητο χτυπητήρι και κατάλληλος 
εξοπλισμός συστήματος αντλίας.

Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται 
με νερό αμέσως μετά την χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται 
σε στεγασμένο μέρος, μέσα σε 
σφραγισμένους σάκους οι οποίοι να 
μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 
Θα πρέπει να αποθηκεύεται υπό 
ξηρές και δροσερές συνθήκες και να 
προστατεύεται από το ψύχος και την 
υπερβολική ξηρασία. Η υγρασία θα 
μειώσει την διάρκεια ζωής και είναι 
πιθανόν να προκαλέσει πήξη του 
προϊόντος στη σακούλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
6 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, 
αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Αυτό το προϊόν εντάσσεται στους
κανονισμούς χημικών ουσιών
(Πληροφορίες για Κινδύνους και για
Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων
Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για
επαγγελματίες χρήστες αφότου
ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk.
Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε
από τα σημέια πώλησης, ή από την
F. Ball and Co. Ltd στην πιο κάτω
διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας
ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε
ότι αυτό το προΪόν είναι κατάλληλο
και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων
είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προΪόντα F. Ball ή
για περαιτέρω τεχνική βοήθεια,
παρακαλούμε επικοινωνήστε:

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

Τηλ:  +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


