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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο STYCCOBOND F41 είναι μια ακρυλική κόλλα πολυμερούς γαλακτώματος χωρίς
διαλύτες με πρόληψη κατά της σκουριάς. Είναι σχεδιασμένη να παρέχει 
μόνιμο κολλώδες στρώμα επικάλυψης, το οποίο αποτρέπει τα ταπητοπλακίδια 
ελεύθερης εφαρμογής από το να μετακινούνται κάτω από συνθήκες 
συνηθισμένης κίνησης και τους δίνει τη δυνατότητα να ανασηκώνονται και να 
αντικαθιστώνται με άνεση οταν απαιτείται. Το προϊόν δεν είναι εύφκλεκτο, διαθέτει 
προστασία κατά της βιολογικής φθοράς, αντιστέκεται στην μετακίνηση του
πλαστικοποιήτη και αντέχει τεχνικές υγρού καθαρισμού.

Ο STYCCOBOND F41 είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση μίας ευρείας 
γκάμας ταπητοπλακιδίων με βάσεις από ασφαλτικό/τσόχα, μη πλεκτό ύφασμα, 
PVC και άλλες βάσεις πολυμερίου.

Για συγκεκριμένες επικαλύψεις δαπέδων, αναφερθείτε στον Οδηγό των
Προτεινόμενων Κολλών STYCCOBOND.

Ο STYCCOBOND F41 μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε συμπαγή, λεία, ξηρά, 
απορροφητικά υποδοστρώματα από σκυρόδεμα, κονίαμα άμμου/τσιμέντου, 
STOPGAP και άλλα ισοπεδωτικά/λειαντικά υλικά, νοβοπάν ειδικού τύπου, 
κόντρα πλακέ και χάρντμποαρντ.

Ο STYCCOBOND F41 μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε μη απορροφητικές 
επιφάνειες όπως μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP, Πάνελ Δαπέδων 
Ανυπωμένης Πρόσβασης, χαλύβδινα δάπεδα, μωσαικό, γρανολιθικά δάπεδα,
λινοτάπητες και επικαλύψεις δαπέδου από βινύλιο.

H ασφάλτος θα πρέπει να καλυφθεί με κατάλληλη ισοπεδωτική/λειαντική 
επίστρωση STOPGAP, ελάχιστου πάχους 3mm.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλα υποδάπεδα, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

STYCCOBOND F41
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αποτρέπει τη μετατόπιση των χαλαρά  

 τοποθετημένων πλακακίων
• Επιτρέπει την γρήγορη αφαίρεση ή  

αντικατάσταση 
ατομικών, κατεστραμμένων ή 
φθαρμένων πλακακίων 

• Επιπρόσθετος αναστολέας σκουριάς
• Χαμηλό VOC - τηρεί τις απαιτήσεις του 

προτύπου EC1 

ΠΡΟΤΥΠΑ
Όλα τα θέματα που αφορούν τις 
επικαλύψεις δαπέδων πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού 
εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα 
Πρακτικής δηλαδή του BS5325 
(Τοποθέτηση εύκαμπτων καλυμμάτων 
δαπέδου) και τις συμπληρωματικές 
προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Μπουκάλι 25 λίτρων
Μπουκάλι 5 λίτρων

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

25 λίτρα Κύλινδρος 175 - 500m2

5 λίτρα Κύλινδρος 35 - 100m2

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

Χρώμα Λευκό

Υφή Παχύρρευστο υγρό

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση) 7m2 - 20m2 ανά λίτρο με κύλινδρο

Drying Time (Approx.) 30 minutes depending on temperature, humidity 
and absorbency of the subfloor.

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 (<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.

ΥΓΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας  
το Αναλογικό Υγρόμετρο της  F. Ball. ΄Οπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 
75%, η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP  θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

ΛΕΙΑΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ 
Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι 
άνισες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοπιώντας 
το κατάλληλο λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Υψηλώς απορροφητικά υποδάπεδα όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου και 
κόντρα πλακέ κλπ. είναι πιθανόν να προκαλέσουν ταχείο στέγνωμα της 
κόλλας με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε 
το STOPGAP P131 αφού το έχετε αραιώσει με νερό και ανακατέψει έως ότου 
πραγματοποιηθεί ολική διασπορά. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και να 
στεγνώσει πλήρως προτού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Ξηρά και κατάλληλα προετοιμασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. 
ανυδρίτης θα πρέπει να ασταρωθούν με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ  
Χρησιμοποιώντας την βούρτσα ή τον κύλινδρο απλώστε την κόλλα 
ομοιόμορφα στο υποδόστρωμα. Επιτρέψτε στην κόλλα να στεγνώσει 
δημιουργώντας μία διαυγή και κολλώδη στρώση, πριν τοποθετήσετε τα 
ταπητοπλακίδια, πιέζοντας γερά από το κέντρο προς τα έξω και δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες. Όταν χρησιμοποιείται επάνω απο ανυψωμένα 
δάπεδα, ο ενισχυτής κόλλησης θα πρέπει να χύνεται σε ένα δίσκο και να 
εφαρμόζεται προσεκτικά με τη χρήση κύλινδρου ώστε να αποφεύγεται η
παραπανήσια διαροή κόλλας ανάμεσα στα δάπεδα και να επιτυγχάνεται η 
προτεινόμενη κάλυψη.

Τοποθέτηση ταπητοπλακιδίων με βάσεις από ΡVC επάνω από
επικαλύψεις δαπέδου απο βινύλιο
Εφαρμόστε το STYCCOBOND F41 με βούρτσα ή κύλινδρο σε λωρίδες στο 
πίσω μέρος του πλακιδίου, αποφεύγοντας τις άκρες. Επιτρέψτε να στεγνώσει 
πριν τοποθετήσετε τα πλακίδια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Μην τοποθετείτε τα πλακίδια προτού στεγνώσει η κόλλα και δημιουργήσει μία 
διαυγή στρώση διότι αυτό έχει ως συνέπεια την πιθανή δημιουργία μόνιμης 
συγκόλλησης. Σε χώρους που χαρακτηρίζονται από βαριά κίνηση π.χ όπου 
αναμένονται βαριά τροχοφόρα, έχει βρεθεί ότι η μόνιμη συγκόλληση των 
πλακιδίων επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή πλακιδίων για συμβουλές σε τέτοια περίπτωση. 

Δείτε τον οδηγό Προτεινόμενων Κολλών STYCCOBOND για κατάλληλες κόλλες 
μόνιμης συγκόλλησης.

EΡΓΑΛΕΙΑ
Κύλινδρος βαφής STYCCOBOND ή 
βούρτσα με τρίχα μέτριας σκληράδας. 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με 
ζεστή σαπουνάδα ενόσω η κόλλα είναι 
ακόμα υγρή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. 
Προστατεύστε από το ψύχος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, 
αποθηκευμένα 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


