
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
STYCCOBOND B92 είναι μια μονομερής συνθετική κόλλα ρητίνης βασισμένη 
σε διαλύτη, η οποία χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση μιας ευρείας γκάμας 
ξύλινων επικαλύψεων δαπέδων. Έχει μεγάλο χρόνο ανοίγματος και σκληρένει 
γρήγορα έτσι ώστε να δημιουργεί συγκόλληση μεγάλης αντοχής. Προστατεύεται 
κατά της βιοδιάσπασης.

Η STYCCOBOND B92 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση ξύλινων 
σανίδων, ξύλινων μωσαϊκών πάνελ, μηχανικών σανίδων (ημι-στερεών) και 
ξύλινων λωρίδων δαπέδου, με μήκος έως και 1.5 μέτρων.

 Η STYCCOBOND B92 μπορεί να εφαρμοστεί σε λειαντικά/ισοπεδωτικά 
υποδοστρώματα STOPGAP, διαρθρωτικά συμπαγή, λεία, ξηρά υποδάπεδα 
σκυροδέματος, κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ (Minimum 6mm 
flooring grade WBP).

Η συμπαγής τσιμεντοκονία και άλλες μη απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει 
να καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική επίστρωση STOPGAP ελάχιστου πάχους 
3mm.
 

STYCCOBOND B92
Κόλλα ξύλινων δαπέδων βασισμένη 
σε διαλύτη

χΑΡΑκΤΗΡΙΣΤΙκΑ
• Γρήγορη σκλήρυνση
• Κατάλληλο για μια ευρεία γκάμα  

ξύλινων επικαλύψεων δαπέδων
• Εφαρμόζεται με σπάτουλα
• Μονομερής, έτοιμη για χρήση

ΠΡΟΤΥΠΑ
Όλα τα θέματα που αφορούν τις επικαλύψεις 
δαπέδων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
του σχετικού εθνικού Βρετανικού Προτύπου 
Κώδικα Πρακτικής δηλαδή του BS 8201 
(Ο κώδικας πρακτικής για ξύλινα δάπεδα, 
ξύλινα προϊόντα και προΙόντα πάνελ 
βασισμένα σε ξύλο) και τις συμπληρωματικές 
προδιαγραφές.

ΥΛΙκΑ
Μεταλλικός κουβάς 15kg
Μεταλλικός κουβάς 7.5kg 

ΠΟΣΟ ΥΛΙκΟ;
μΕΓΕθΟΣ 

ΣΥΣκΕΥΑΣΙΑΣ
μΕΓΕθΟΣ ΕΓκΟΠΩΝ 

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
κΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 

μΟΝΑΔΑ

7.5kg B2 ή 2mm x 6mm 15 m2

7.5kg B3 ή 3mm x 6mm 10.7 m2

15kg B2 ή 2mm x 6mm 30 m2

15kg B3 ή 3mm x 6mm 21,4 m2

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την 
κατάσταση και την απορροφητικότητα του 
υποδαπέδου.

Χρώμα Μπεζ

Σημείο ανάφλεξης 
(κατά προσέγγιση) -5°C

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση)

500g/m2 με σπάτουλα 2 x 6mm ή σπάτουλα B2 ή
700g/m2 με σπάτουλα 3 x 6 mm ή σπάτουλα B3. 

Χρόνος ανοίγματος Έως 20 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία, την 
υγρασία και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου

ΤΕχΝΙκΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Yt3
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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 (<65% 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. 

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

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Πριν την εγκατάσταση μιας ξύλινης επικάλυψης δαπέδου η Σχετική Υγρασία του 
υποδαπέδου θα πρέπει να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα υγρόμετρο. Η F. Ball συνιστά 
μια τιμή ΣΥ λιγότερη ή ίση με 65%. Παρόλαυτά, θα πρέπει να ζητηθεί και η γνώμη 
του κατασκευαστή της ξύλινης επικάλυψης του δαπέδου. Όπου είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιήστε μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP.  
Χρησιμοποιήστε STOPGAP F76 HP ή το σύστημα εφαρμογής μίας στρώσης STOPGAP 
F76 για τιμές ΣΥ έως και 92%. Για τιμές ΣΥ έως και 98% χρησιμοποιήστε το σύστημα 
εφαρμογής δύο στρώσεων STOPGAP F75.

Σημείωση : Οι μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης.

ΛΕΙΑΝΣΗ
Για να εξασφαλίσετε μια επίπεδη επιφάνεια στην οποία θα γίνει η συγκόλληση, οι άνισες 
και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα χρησιμοποιώντας 
λειαντικά/ισοπεδωτικά υποδοστρώματα STOPGAP. Η F. Ball συνιστά τη χρήση του 
STOPGAP 200 SMOOTH ή του STOPGAP 300 HD για αυτό το σκοπό λόγω των υψηλών 
αποδόσεων χαρακτηριστικών τους. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο κατάλληλο Τεχνικό Φύλλο Δεδομένων.

ΑΣΤΑΡΩμΑ
Το αστάρωμα δεν είναι απαραίτητο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπάτουλα STYCCOBOND με οδοντώσεις V 2mm x 6mm ή σπάτουλα Β2 για δάπεδα 
σανίδων. Εναλλακτικά, σπάτουλα με οδοντώσεις V 3mm x 6mm ή σπάτουλα Β3 για 
δάπεδα με λωρίδες 
Tα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με καθαριστικό STYCCOCLEAN C141 αμέσως 
μετά τη χρήση.

ΕΦΑΡμΟΓΗ κΟΛΛΑΣ
Κρατώντας τη σπάτουλα υπό γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή 
του υποδοστρώματος που μπορεί να καλυφθεί, ενόσω η κόλλα διατηρεί τις κολλητικές της 
ικανότητες και μεταφέρεται εύκολα από τη χτένα στην επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε 
το ξύλινο δάπεδο στην κατάλληλη θέση και πιέστε γερά πάνω από όλη την επιφάνεια για 
την εξασφάλιση καλής συγκόλλησης. 
Μεγαλύτερα μήκη ξύλινων δαπέδων πιθανόν να χρειαστούν στάθμιση ή σύσφιξη tγια την 
εξασφάλιση μόνιμης επαφής ενώσω η κόλλα σκληραίνει.

Ο χρόνος ανοίγματος της κόλλας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και την 
απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην αρχίσετε τις τελικές εφαρμογές μέχρι να σκληρύνει η κόλλα – συνήθως 16 ώρες 
σε απορροφητικές βάσεις - αυτό θα παρατεθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μη 
απορροφητικά υποδάπεδα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κόλλας στην 
επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου. Αφαιρέστε την περισσευόμενη κόλλα πριν σκληρύνει 
τελείως με ένα στεγνό, καθαρό πανί.

Βεβαιωθείτε οτι το ξύλινο δάπεδο έχει εγκλιματιστεί πριν την εγκατάσταση.

Παρακαλούμε αποταθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της F. Ball για συγκεκριμένες 
οδηγίες για περιπτώσεις προ-επεξεργασμένων ειδών ξύλου και περιπτώσεις με υψηλό 
περιεχομένο λαδιού.

ΑΠΟθΗκΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 
30°C σύμφωνα με τους τρέχοντες 
κανονισμούς για πολύ εύφλεκτα υγρά. 

ΔΙΑΡκΕΙΑ ΖΩΗΣ
12 μήνες σε σφραγισμένους κουβάδες, 
αποθηκευμένους υπό καλές συνθήκες. 

ΣΥμΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ κΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Αυτό το προϊόν δεν 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


