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DETALII PRODUS 

INTRODUCERE
STYCCOBOND F40 este un adeziv fara solvent pe baza de emulsie polimer sintetica, 
care a fost dezvoltat pentru a permite o legatura nepermanenta pentru underlay. De 
asemenea, poate fi utilizat ca adeziv pentru crearea unei legaturi permanente sau 
nepermanente in fixarea mochetei. Este un adeziv acrilic care cand se usuca formeaza 
un strat permanent si transparent. 

Tipul legaturii obtinute este influentat de momentul in care pardoseala este aplicata 
peste adeziv.  Aplicarea pardoselii peste adeziv odata ce acesta este uscat permite 
underlay-ului sau mochetei sa fie dezlipite atunci cand este necear, fara a strica tipul 
de pardoseala sau stratul suport al acesteia.  Aplicarea pardoselii peste adezivul inca 
neuscat determina formarea unei lagaturi permanente. Este adecvat pentru aplicarea 
peste straturi suport cu sisteme de incalzire prin pardoseala. 

STYCCOBOND F40 poate fi utilizat pentru securizarea unei game largi de mocheta, in 
care le includem pe cele cu suport de pasla secundar sau unitar s.a. Este, de asemenea, 
utilizat pentru fixarea underlay-ului fiind creat special pentru aceste tipuri de legaturi. 
Consultati recomandarile din Ghidul adezivilor STYCCOBOND pentru detalii 
specifice utilizarii in cazul anumitor tipuri de pardoseli.   

 STYCCOBOND F40 a fost testat conform standardelor Organizatiei  
 Internationale Maritime si aprobat pentru instalarea pardoselilor in uzul  
 maritim conform DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP, pe o 
suprafata suport structural dura, neteda si uscata precum sapele de beton sau nisip/
ciment, furnir, pal, placi fibrolemnoase de mare densitate. 

Suprafetele dure de asfalt trebuie sa fie acoperite adecvat cu un strat de minim 3 mm 
de sapa autonivelanta STOPGAP.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat direct pe suprafetele non-absorbante precum 
barierele de umiditate STOPGAP, otelul tratat anticoroziune, terrazzo si dalele de 
granolithic. 

Pentru detalii referitoare la alte suprafetele suport, va rugam sa contactati 
Departamentul Tehnic F-Ball.  
  
INFORMATII TEHNICE 

Culoare Alb

Consistenta Lichid vascos

Rata de acoperire a 
suprafetei (aprox.)

4 m2 - 7 m2 / litru cu o spatula de 1,5 mm – 5 mm
7 m2 - 9 m2 cu o rola

Timp uscare 
(aprox.)

40 minute in functie de temperatura, umiditate si absorbanta 
suprafetei suport

STYCCOBOND F40
Adeziv puternic pentru lipire 
nepermanenta 

CARACTERISTICI
• Ofera optiunea de lipire nepermanenta in 
 cazul sistemelor de underlay si mocheta
• Fara solvent
• Aprobat pentru utilizarea in industria 
 maritima

STANDARDE
Toate aspectele legate de instalarea 
pardoselilor trebuie sa fie in concordanta 
cu cerintele standard ale British Standard 
Code of Practice i.e. BS 5325 (Instalarea 
pardoselilor textile) si specificatiile 
suplimentare.

AMBALAREA
Galeata 15 litrii
Galeata 5 litrii

CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ APLICATOR
SUPRAFATA 
ACOPERITA/ 

UNITATE

15 litrii 1,5 mm x 5 mm 60 – 105 m2

15 litrii rola 105 -135 m2

5 litrii 1,5 mm x 5 mm 20-35 m2

5 litrii rola 35 – 45 m2

Nota: Suprafata acoperita va fi influentata de conditiile si 
absorbanta stratului suport.
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PREGATIREA SUPRAFETEI
Pregatirea corespunzatoare a suprafetei este esentiala pentru instalarea corecta a 
oricarui tip de pardoseala. Suprafata suport trebuie sa aiba o structura dura, neteda 
si uscata (< 75% RH) si orice rezid de lapte de ciment sau alti contaminanti care ar 
putea afecta aderenta trebuie sa fie eliminati. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a 
indeparta urmele de grasime, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante. 

Sapele de beton si nisip/ ciment trebuie să fie pe deplin intarite şi orice rezid de lapte 
de ciment sau alte tratamente de  suprafaţă, trebuie sa fie eliminate.Temperatura 
podelei trebuie să fie menţinută la peste 10 grade C pe parcursul aplicarii si uscarii 
adezivului. Incălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprita cu cel puţin 48 de ore înainte, 
în timpul şi după aplicare. Pentru informatii suplimentare, va rugam solicitati Ghidul 
F. Ball de pregatire a suprafetelor suport/ F. Ball Subfloor Preparation Guide.

SUPRAFETE SUPORT UMEDE 
Umiditatea relativa (RH) a suprafetei suport poate fi masurata utilizand hidrometrul 
digital F. Ball. In cazul in care, valoarea RH este mai mare de 75% este necesara 
aplicarea unei bariere de umiditate adecvate STOPGAP.

NETEZIREA SUPRAFETEI
Pentru a asigura un nivel corespunzator de aderenta pentru suprafetele accidentate 
este recomandata pregatirea acestora folosind o sapa autonivelanta STOPGAP. 

AMORSAREA
Suprafetele suport, cu absorbanta mare, precum sapele de nisip/ ciment si placaje 
lemnoase etc. pot determina uscarea rapida a adezivului, ceea ce inseamna reducerea 
timpului deschis de utilizare. In acest caz, utilizati amorsa STOPGAP P131 diluata cu 
patru parti apa si amestecati pana la omogenizare. Acesta trebuie sa fie complet uscata 
inante de a incepe instalarea. 
Uscate si pregatite corespunzator, cu sulfat de calciu ex. sape anhidrit, toate suprafetele 
trebuie sa fie amorsate cu STOPGAP P121.

APLICAREA ADEZIVULUI
SISTEMUL LEGATURII DUALE
Legatura nepermanenta - mocheta – Se tine trafaletul aplicator in unghi de 60° si 
se aplica adezivul uniform pe toata suprafata. Permiteti uscarea completa a adezivului 
pana la obtinerea unui strat de lipire transparent, inainte de aplicarea mochetei. 
Respectati instructiunile producatorului de mocheta, astfel intindeti mocheta si presati 
din centru catre margini pentru a elimina golurile de aer si apoi presati cu o rola de 68 
kg speciala pentru mocheta, uniform dintr-un capat in celalalt.

Legatura nepermanenta - underlay – Aplicati adezivul pe suprafata suport utilizand 
o spatula sau o rola pentru vopsea, in functie de specificatiile producatorului de 
underlay. Permiteti uscarea completa a adezivului pana la obtinerea unui strat de lipire 
transparent, inainte de aplicarea underlay-ului. Respectati instructiunile producatorului 
de underlay, astfel intindeti materialul si presati din centru catre margini pentru a 
elimina golurile de aer si apoi presati cu STYCCOBOND Glyda sau o matura cu perii 
moi pentru a asigura aderenta completa. Mocheta poate fi apoi lipita permanent peste 
underlay cu adezivul recomandat, in tehnicile uzuale de instalare. 

Lipire legatura permanenta – mocheta - Se tine trafaletul aplicator in unghi de 60° 
si se aplica adezivul uniform pe toata suprafata. Lasati adezivul peste suprafata un timp 
de 10 - 15 minute, inainte de a aplica mocheta. Respectati instructiunile producatorului 
de mocheta, astfel intindeti mocheta si presati din centru catre margini pentru a elimina 
golurile de aer si apoi presati cu o rola de 68 kg speciala pentru mocheta, uniform dintr-
un capat pana in celalalt. Este posibil sa fie necesara rularea mochetei 30 minute mai 
tarziu, in functie de conditii, pentru a ne asigura ca aderenta completa este mentinuta.  

PRECAUTII
Daca este specificata o legatura nepermanenta nu aplicati underlay-ul sau mocheta 
inainte ca adezivul sa fie complet uscat, deoarece acest lucru va afecta eliberarea sa 
si poate determina formarea unei legaturi permanente. Nu toate tipurile de mocheta 
sunt adecvate pentru a fi aplicate peste sistemul cu underlay, de aceea verificati la 
producator inainte de a incepe instalarea. Nu aplicati adezivul intr-un strat prea 
susbtire pentru ca astfel se va reduce adeziunea. 
Va sugeram ca mochetele sunt mai bine intretinute prin utilizarea metodelor uscate de 
curatare in detrimentul celor cu extractie umeda pentru ca astfel se evita potentialul 
de deteriorare a aderentei, cauzata de utilizarea excesiva a solutiilor de curatare. 

ACCESORII
Spatula STYCCOBOND 1.5mm x 5mm 
‘V’ sau rola vopsea STYCCOBOND, 
rola speciala pardoseala F. Ball 68kg, 
STYCCOBOND GLYDA. Accesoriile trebuie 
sa fie curatate cu solutie de sapun si apa 
calda cat timp adezivul nu este uscat.

DEPOZITARE
A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 
5°C si 30°C.
A se proteja de inghet. 

PERIOADA DE VALABILITATE
12 luni in recipiente nedesfacute si 
depozitate in conditii corespunzatoare. 

RECOMANDARI SIGURANTA SI 
SANATATE 
Acest produs nu este clasificat sub Normele 
Chimice (Hazard Information and Packaging 
for Supply). Obtineti materialul Safety Data 
Sheet si urmati recomandarile. Acestea pot 
fi gasite la www.f-ball.co.uk, alternativ pot fi 
obtinute la punctul de vanzare sau de la 
F. Ball and Co. Ltd., la adresa mentionata mai 
jos.

Conditiile de mediu sunt variate, de 
aceea pentru a asigura performanta si a 
sustine aceste date, va rugam contactati 
Departamentul Tehnic. 

Pentru informatii suplimentare despre 
produsele F. Ball si asistenta tehnica 
completa, va rugam contactati: 

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.co.uk


