
PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING
STOPGAP ACCELERATOR is een additief waarmee de hardingstijd van de 
waterbestendige oppervlaktemembranen STOPGAP F75 en STOPGAP F76 
aanmerkelijk wordt verkort tot ongeveer 3 uur bij een omgevingstemperatuur van 
20°C.  Daardoor is de vroegtijdige installatie van vloerbedekking mogelijk.
Zie de Technische gegevensbladen van STOPGAP F75 en STOPGAP F76 voor de 
volledige instructies. 

MENGEN 
Giet het gehele inhoud van STOPGAP ACCELERATOR uit het blik en meng het met 
reeds homogeen aangemaakte STOPGAP F75 of F76.  Meng het geheel mechanisch 
bij een rustig toerental en met een geschikt roerijzer minimaal 1 minuut, totdat er 
een homogeen, uniform  kleurende consistentie is verkregen.  Als het mengen niet 
zorgvuldig wordt gedaan zal het kleverig blijven en niet verharden,.  Het is van belang 
dat de STOPGAP F75 of F76 gemengd met STOPGAP ACCELERATOR direct op 
de vloer wordt aangebracht en verwerkt.  Als dit niet wordt gedaan kan het gebeuren 
dat het product met extreme hitte gaat uitharden in de verpakking.

VERWERKINGSTIJD
Na vermenging en nadat het op de vloer is gegoten blijft STOPGAP F75 of F76 nog 
ongeveer 30 minuten verwerkbaar bij 20 °C.  Deze tijden moeten bij een lagere 
temperatuur worden verlengd.

HARDINGSTIJD 
Wanneer STOPGAP ACCELERATOR wordt gebruikt, wordt de hardingstijd van STOPGAP 
F75 en F76 teruggebracht tot ongeveer 3 uur bij een vloertemperatuur van 20°C.

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik STOPGAP ACCELERATOR alleen bij de waterbestendige oppervlakte 
membranen STOPGAP F75 en STOPGAP F76 .  Gebruik slechts 1 eenheid STOPGAP 
ACCELERATOR per 5 kg STOPGAP F75 of F76.  Bewaar het materiaal niet bij 
temperaturen boven 25 °C voordat het gemengd wordt anders is de verwerkingstijd 
korter.  Alle vloeistof uit het blik dient te worden gebruikt.  Meng de producten niet 
te lang, aangezien dit hitte genereert en daarmee wordt de normale verwerkingstijd 
verkort. 

Voeg dit product niet toe aan STOPGAP F76 HP.

OPSLAG 
Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C.  Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID
12 maanden in ongeopende containers onder juiste omstandigheden.

VERZENDEENHEID
210ml blik – 6 per doos 

STOPGAP ACCELERATOR
Additief voor versnelde harding
ALLEEN voor gebruik met STOPGAP F75 en STOPGAP F76 waterbestendige oppervlaktemembranen. 

KENMERKEN
• De hardingstijd van de waterbestendige
  oppervlakte membranen STOPGAP F75 of 
 F76 wordt aanmerkelijk verkort tot ongeveer
 3 uur bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.

 waardoor vroegtijdige installatie van
vloerbedekking mogelijk is. 

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking 
moeten voldoen aan de vereisten van de relevante 
Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 8203 
(installatie van veerkrachtige vloerbedekking) of 
BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en 
alle aanvullende specificaties.

ADVIES OVER GEZONDHEID
EN VEILIGHEID
Voor dit product gelden de regels voor 
chemische stoffen (informatie over gevaar en 
verpakking voor levering).  Lees de relevante 
veiligheidsinformatiebladen en volg de adviezen 
op.  Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl. 
Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij 
F. Ball and Co. Ltd. op het onderstaande adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren.  Zorg 
ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen 
en u de verpakking en/of informatieblad heeft 
gelezen.  Zijn er vragen, dan kunt u altijd contact 
opnemen voor technisch advies. 
Voor meer informatie over de producten 
van F. Ball of voor meer technische hulp 
neem contact op met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.nl
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Kleur Amber

Consistentie Vloeibaar

Verbruik 1 x 210ml eenheid per 5kg STOPGAP F75 of F76.
2 x 210ml eenheid per 10kg STOPGAP F75 of F76. 

Verwerkingstijd 30 minuten met een omgevingstemperatuur van 20°C

Uithardingstijd 3 uur bij een omgevingstemperatuur van 20°C

QCP 2433


