
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το STYCCOBOND F60 είναι ένα διάλυμα από συνθετικό καουτσούκ και ρητίνη με
εύφλεκτους διαλύτες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα που βρίσκονται 
πάνω από υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης και είναι σχεδιασμένη να 
αντέχει τεχνικές υγρού καθαρισμού. Η δημιουργία άμεσης συγκόλλησης το 
καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε σκάλες και σκαλοπάτια.

Η STOCCOBOND F60 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση PVC 
και εσοχών από καουτσούκ, απολικτικά γωνιών και απολικτικά δαπέδου από 
καουτσούκ. Σε καλύμματα τοίχου και δαπέδου με βάσεις από PVC, φελό, 
καουτσούκ και στα περισσότερα υφάσματα.

Για λεπτομέρειες συκγεκριμένων επικαλύψεων δαπέδων δείτε τον οδηγό 
προτάσεων για κόλλα STYCCOBOND και για λεπτομέρειες επικαλύψεων
τοίχων καλέστε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας

Η STOCCOBOND F60 μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε λειαντικά 
υποδοστρώματα STOPGAP, συμπαγείς, λείες, καθαρές και ξηρές επιφάνειες 
από σκυρόδεμα, κονιάματα άμμου/τσιμέντου, γρανολιθικά δάπεδα, μωσαικά, 
γύψο, γυψοσανίδες, νοβοπάν ειδικού τύπου, κόντρα πλακέ, χάρντμποαρντ, 
ξύλο και χαλύβα.

Η τσιμεντοκονία και οι μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP θα πρέπει να
καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική/ισοπεδωτική επίστρωση
STOPGAP, ελάχιστου πάχους 3 mm.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες επιφάνειες, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

STYCCOBOND F60
Κόλλα επαφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Άμεση συγκόλληση 
• Γρήγορο στέγνωμα
• Ιδανικό για κάθετες εφαρμογές

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 υφαντών καλυμμάτων 
δαπέδου) και τις συμπληρωματικές 
προδιαγραφές.

ΣΥΣΕΚΥΑΣΙΕΣ
Τενεκές 5 λίτρων
Τενεκές ενός λίτρου

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

5 λίτρα
Γαιοδιαμορφωτής 

ασφαλείας ή πινέλο
10m2

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

Χρώμα Χλωμό χρώμα αχύρου

Υφή Παχύρρευστο υγρό

Σημείο
Ανάφλεξης -18°C

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση) 2m2 ανά λίτρο στρώνοντας και στις 2 επιφάνειες

Χρόνος Ανοίγματος 
(κατά προσέγγιση)

20 λεπτά – Η κόλλα πρέπει να αφήνεται μέχρι να
αποκτήσει στεγνή αίσθηση αφής. Η ένωση 2 
επιφανειών μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα 
30 λεπτά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Yt3
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QCP 2305



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. 

Οι επιφάνειες τοίχων θα πρέπει να μην έχουν προηγούμενες επικαλύψεις ή 
φοδράρισμα και κόλλες που χρησιμοποιούνται για την στερέωσή τους. Τυχόν 
στρώσεις βαφής θα πρέπει να αφαιρεθούν. Οποιαδήποτε μούχλα θα πρέπει 
να αφαιρεθεί και η επηρεασμένη περιοχή θα πρέπει να  αντιμετωπίζεται με 
μυκητοκτόνο το οποίο να μην περιέχει χαλκό.
Όλες οι απιφάνειες θα πρέπει να έχουν επαρκή ενσωματωμένη μόνωση κατά 
της υγρασίας δηλαδή ένα DPC σε τοίχους και ένα DPM σε πατώματα.

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 5°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
Σε κατάλληλα προετοιμασμένες και πολύ απορροφητικές επιφάνειες 
χρησιμοποιήστε μία λεπτή στρώση από STYCCOBOND F60, STOPGAP P121 
ή STOPGAP P131.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ
Κρατώντας το γαιοδιαμορφωτή υπό γωνία 60°, ή ένα πινέλο απλώστε μία 
λεπτή στρώση κόλλας ομοιόμορφα στο πίσω μέρος του καλύμματος και στο 
δάπεδο ή στον τοίχο.

Αφήστε το διαλυτικό να εξατμιστεί ωσότου η κόλλα αποκτήσει στεγνή αίσθηση
αφής, προτού φέρετε σε επαφή τις δύο επιφάνειες. Πιέστε από το κέντρο 
προς τα έξω για να αποκλείσετε την είσοδο του αέρα και να εξασφαλίσετε την 
απόλυτη επαφή σε ολόκληρη την περιοχή.

Στρώστε τις επικαλύψεις δαπέδων με έναν κύλινδρο δαπέδου 68kg
και εφαρμόστε πίεση στα καλύμματα τοίχων χρησιμοποιώντας έναν
ταπετσιέρη τοίχων, κύλινδρο ή σπάτουλα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Η σωστή τοποθέτηση είναι απαραίτητη λόγω της άμεσης συγκόλλησης που 
επιτυγχάνεται όταν ενώνονται οι 2 επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε ατσαλένια χτένα για την εφαρμογή αυτής της κόλλας.

Όταν τοποθετείτε επικαλύψεις δαπέδων σε σκάλες και σκαλοπάτια, 
βεβαιωθείται ότι η ποσότητα της κόλλας είναι επαρκής. Οι επικαλύψεις σε 
σκάλες και σκαλοπάτια θα πρέπει να ασφαλίζονται σταθερά.

Ιδιαίτερα εύφλεκτη. Δείτε τις Συμβουλές για την Υγεία και την Ασφάλεια σας 
στο παρόν φύλλο δεδομένων. Τα άδεια δοχεία ενδεχομένως να προκαλέσουν 
πυρκαγιά και πρέπει να πετάγονται προσεκτικά, σύμφωνα με τους τρέχοντες 
κανονισμούς απορριμάτων.

EΡΓΑΛΕΙΑ 
Γαιοδιαμορφωτής ασφαλείας 
STYCCOBOND ή επίπεδο
πινέλο. 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με 
διαλυτικό
STYCCOCLEAN ή καθαριστικό 
STYCCOCLEAN C141 αμέσως μετά
τη χρήση.

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


