
DETALII PRODUS

InTRODUcERE
STYccOBOnD F60 este o soluţie din cauciuc sintetic şi răşini în solvenţi inflamabili.
Este potrivit pentru utilizarea peste sistemele de instalaţii încălzire prin pardoseală şi 
prezinta  rezistenta la tehnicile de curatare care presupun utilizarea lichidelor/ apa. 
Efectul instant de lipire il face sa fie recomandat in cazul montarii diferitelor tipuri de 
pardoseala pe scari sau trepte.

STYCCOBOND F60 poate fi folosit pentru lipirea imbinarilor pvc-ului si a cauciucului, 
baghete şi muchii, pardoseli si tapet cu suport din PVC, pluta şi majoritatea 
suporturilor textile.

Consultati Ghidul Adezivilor STYCCOBOND pentru detalii specifice utilizarii in cazul 
anumitor tipuri de pardoseli. sau contactati Departamentul Tehnic pentru informatii 
referitoare la solutiile de acoperire a peretilor.

STYCCOBOND F60 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP, pe o 
suprafata suport structural dura, neteda si uscata, sapa din beton, sapa ciment/ nisip, 
sau furnir, pal si placi fibrolemnoase de mare densitate (dure), lemn, otel, terrazzo, 
granolithic.

In cazul barierelor de umiditate STOPGAP si a pardoselile dure/ asphalt este necesara 
acoperirea cu minim 3 mm de sapa autonivelanta STOPGAP adecvata. 
Pentru detalii referitoare la alte tipuri de suprafetele suport, va rugam contactati 
Departamentul Tehnic.

InFORMATII TEHnIcE 
Culoare Galben pai/ pal

Consistenta Lichid vascos

Temperatura de inghet -18o C
Rata de acoperire a suprafetei 
(aprox.) 2 m2 /pe litru acoperind ambele suprafete

Timp deschis (Aprox.)
20 minute, - pana cand adezivul se usuca, apoi 
ambele suprafete se unesc si se lasa impreuna 
pentru inca 30 minute

STYCCOBOND F60
Adeziv de contact

cARAcTERISTIcI
• Legatura instanta
• Uscare rapida
• Ideal pentru lipire pe verticala

STAnDARDE
Toate aspectele instalarii pardoselilor trebuie 
sa fie in concordanta cu cerintele standard 
ale British Standard Code of Practice i.e. 
BS 8203 (Instalarea pardoselilor elastice)  si 
specificatiile suplimentare, sau cu ale British 
Standard Code of Practice i.e. BS 5325 
(Instalarea pardoselilor textile).

AMBALARE
Cutie de 5 litrii 
Cutie de 1 litru

cAT DE MULT MATERIAL?
AMBALARE APLIcARE AcOPERIRE/  

UnITATE

5 litrii Aplicator sau pensula 10 m2

1 litru Aplicator sau pensula 2 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 oricarei solutii 
de pardoseala. Suprafata suport trebuie sa aiba o structura dura, neteda si uscata 
(<75% RH) si sa nu prezinte reziduri de lapte de ciment sau alte impuritati care pot 
afecta aderenta produsului. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a inlatura urmele 
de murdarie, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante.  

Suprafetele peretilor trebuie sa fie lipsite de orice aplicatii/ garnituri sau urme de adezivi. 
Urmele de vopsea trebuie sa fie indepartate. Orice tip de mucegai trebuie indepartat, 
iar zona trebuie tratata cu solutii antifungice. Toate suprafetele trebuie sa incorporeze o 
rezistenta la umezeala, spre exemplu DPC pentru pereti si DPM pentru podele.

Sapele de beton sau ciment/nisip trebuie să fie pe deplin curatate şi orice rezid de 
lapte  de ciment sau alte tratamente de  suprafaţă, trebuie sa fie eliminate. Temperatura 
podelei trebuie să fie menţinută la peste 5 grade C pe parcursul 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/  F. Ball Subfloor Preparation Guide.

AMORSAREA
Pentru pregatirea corespunzatoare a suprafetelor foarte absorbante se foloseste un 
strat subtire de STYCCOBOND F60, STOPGAP P121 sau STOPGAP P131.

APLIcAREA ADEZIVULUI 
Se tine spatula aplicatoare in unghi de 60°, si se intinde adezivul uniform depasind zona 
suprafetei suport care va fi acoperita astfel adezivul ramane receptiv si poate oferi un 
transfer bun.

Permiteti evaporarea solventului pana cand adezivul se usuca, dupa care aduceti in 
contact cele doua suprafete. Presati din centru spre margini pentru a evita formarea 
golurilor de aer si asigurandu-va ca intreaga zona a fost acoperita.
Cu ajutorul unei prese de 68 kg rulati deasupra pardoselii pentru un contact sigur, iar 
pentru tapet folositi pentru presare o spatula sau o rola.

PREcAUTII
Pozitionarea corecta este esentiala datorita contactului instant ce se va produce intre 
cele doua suprafete.
Nu folositi spatula de otel pentru aplicarea acestui tip de adeziv.
Cand aplicati pentru pardoseli pe scari sau trepte, asigurati-va ca ati folosit suficient 
adeziv. Aplicatiile pentru scari sau trepte trebuie sa fie lipite foarte bine.
Este foarte inflamabil. Consultati recomandarile de siguranta si sanatate indicate mai 
jos. Ambalajele goale reprezinta un pericol de incendiu, de aceea trebuie administrate 
cu prudenta, conform normelor de reciclare a deseurilor.

AccESORII 
Dispozitiv aplicator  STYCCOBOND sau o 
pensula plata
Curatati accesoriile cu  STYCCOCLEAN 
C141 sau STYCCOCLEAN SOLVENT 
imediat dupa utilizare.

DEPOZITARE
A se pastra la o temperatura cuprinsa intre  
5°C si 30°C, in conformitate cu normele 
atasate produselor inflamabile.
A se proteja de inghet.

PERIOADA DE VALABILITATE
12 luni pentru recipientele nedeschise si 
depozitate in bune conditii.

REcOMAnDARI SIGURAnTA SI 
SAnATATE 
Acest produs este clasificat sub Normele 
Chimice (Hazard Information and Packaging 
for Supply). Un material Safety Data Sheet 
este disponibil la cerere pentru utilizatorii 
avizati. Acesta poate fi gasit la www.f-ball.
co.uk, alternativ poate fi obtinut la punctul 
de vanzare sau de la F. Ball and Co. Ltd. de 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 alte informatii 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


