
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το STOPGAP F76 είναι ένα εποξειδικό σύστημα ρητίνης 2 συστατικών, χωρίς
διαλύτες, το οποίο στεγνώνει χημικά και δημιουργεί μία μεμβράνη για την επιφάνεια. 
Το STOPGAP F76 αποτρέπει τα κατάλοιπα υγρασίας να επηρεάσουν συνεχόμενες 
τοποθετήσεις επικαλύψεων δαπέδων με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα πρόωρων 
τοποθετήσεων δαπέδων σε ταχεία προγράματα κατασκευών. Το STOPGAP F76 
είναι χρωματιστό ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελένξει οπτικά την ομοιομορφία της 
επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μόνωση κατάλοιπων υγρασίας όπου οι 
τιμές σχετικής υγρασίας ξεπερνούν το 92%.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΣΗΣ
Τα υποδοστρώματα πρέπει να είναι απορροφητικά, συμπαγή, λεία, καθαρά, ξηρά στην 
επιφάνειά τους και απαλλαγμένα από σκόνες, γράσα, παλαιά υπολείμματα κόλλας και 
άλλους ρύπους οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. Οι βάσεις πρέπει 
να έχουν στεγνώσει πλήρως και τα ίχνη ψιλού υλικού, τα σκληρυντικά επιφανειών και 
τα στεγανωτικά πρέπει να αφαιρούνται. Η θερμοκρασία δαπέδου θα πρέπει να ξεπερνά 
τους 10° C όταν τοποθετείται η μεμβράνη. Tα καινούρια κονιάματα άμμου/τσιμέντου 
ή σκυροδέματος, θα πρέπει να αφήνονται το λιγότερο 7 ημέρες πριν την εφαρμογή 
της μεμβράνης. Οι τραχείς ή ανόμοιες επιφάνειες πρέπει να λειανθούν με το ακρυλικό 
λειαντικό υποδόστρωμα STOPGAP 900 DMP-PREP. Το ισοπεδωτικό υλικό θα πρέπει 
να αφήνεται να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή της μεμβράνης 
στεγανοποίησης. Τα μηχανικά στρωμένα υποδοστρώματα θα πρέπει να περάσουν από 
ριππή σφαιριδίων για την υποστήριξη της συγκόλησης. Οι αρμοί στο υποδόστρωμα όπου 
δεν αναμένεται συνεχής κίνηση της βάσης ή μικρές κοιλότητες, μπορούν να καλυφθούν 
με τη χρήση του STOPGAP F76 αναμειγμένο με ξηρή άμμο ή τραχύ χάλυκα και να 
αφεθούν μέχρι να στεγνώσουν πλήρως πριν την εφαρμογή της μεμβράνης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
Το STOPGAP F76 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο το δάπεδο μέχρι και το 
στεγανωτικό στον τοίχο όπου η σχετική υγρασία του υποδαπέδου δεν υπερβαίνει το 92%. 
Είναι απαραίτητο να γίνουν μετρήσεις με το υγρόμετρο πριν την εγκατάσταση, οι οποίες 
να συμφωνούν με το προσάρτημα Α του BS8203 (Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων 
δαπέδων) ή του BS5325 (Τοποθέτηση υφαντών καλυμμάτων δαπέδου). Ασταρώστε την 
επιφάνεια με μη αραιωμένο αστάρι STOPGAP P131 και μετά εφαρμόστε το κατάλληλο 
λειαντικό υποδόστρωμα STOPGAP στην πλήρως σκληρή μεμβράνη έτσι ώστε να υπάρχει 
μια απορροφητική επιφάνεια για την εφαρμογή κολλών. Για πληροφορίες συσκεκριμένων 
επικαλύψεων δαπέδων δείτε τον Οδηγό Προτεινόμενων Κολλών STYCCOBOND  και τα 
φύλλα δεδομένων κολλών. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
της εταιρείας μας, έτσι ώστε να ετοιμάσουμε μια γραπτή προδιαγραφή αφού ζητηθεί.

STOPGAP F76
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για την καταστολή 
της ανερχόμενης υγρασίας και 
τα κατάλοιπων υγρασίας στα 
υποδοστρώματα με σχετική υγρασία 
μέχρι και 98% ΣΥ.
• Χρωματιστό για να ενισχύει την 
ομοιομορφία της κάλυψης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Πακέτα 5kg και 10kg. Η ρητίνη και το 
σκληρυντικό παρέχονται στις σωστές 
δοσολογίες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει 
ανάμειξη χωρίς μέτρημα.

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

Σημείωση: Η κάλυψη αναφέρεται σε μια 
λεία, καθαρή επιφάνεια. Μια ανάγλυφη ή ,η 
απορροφητική επιφάνεια θα ελαττώσει την κάλυψη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) V

Νοέμβριος 2010

Υφή

Κάλυψη

Χρόνος λειτουργίας

Χρόνος Στεγνώματος

Χρώμα

Υγρό

3m2 ανά kg

40 λεπτά όταν εφαρμόζεται στο δάπεδο υπό 20°C. 30 λεπτά με 
τη χρήση επιταχυντή STOPGAP ACCELERATOR όταν 
εφαρμόζεται στο δάπεδο υπό 20°C. 

Μπλε

Περίπου 18-24 ωρών σε θερμοκρασία δαπέδου 20°C.
Περίπου 3 ώρες με χρήση επιταχυντή STOPGAP 
ACCELERATOR σε θερμοκρασία εδάφους 20°C

5kg

10kg

15m2

30m2

Μέγεθος Κάλυψη ανά μονάδα (Εφαρμογή μίας 
στρώσης)



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται με γεμάτες συσκευασίες καθώς οι αναλογίες είναι κρίσιμες. 
Μην αναμειγνύετε τα υλικά περισσότερο από τον απαραίτητο χρόνο καθώς δημιουργείται 
θερμότητα και ο συνηθισμένος χρόνος λειτουργίας μειώνεται. Η ρητίνη και το σκληρυντικό 
θα πρέπει αν αναμειγνύονται πλήρως πριν την χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση το μείγμα 
θα αφήσει κομμάτια μαλακού κατάλοιπου υλικού στο δάπεδο με αποτέλεσμα η μεμβράνη 
να μην είναι αποτελεσματική. 

Οι αρμοί που είναι σχεδιασμένοι για να επιτρέπουν την κίνηση του υποδοστρώματος δεν 
θα πρέπει να γεφυρώνονται με την μεμβράνη στεγανοποίησης STOPGAP F76. Οι αρμοί 
θα πρέπει να σφραγίζονται με αδιαπέραστο και εύκαμπτο αρμόστοκο μετά την εφαρμογή 
της μεμβράνης. 

Μην αποθηκεύετε τα προιόντα σε θερμοκρασίες άνω των 25° C καθώς ο συνηθισμένος 
χρόνος λειτουργίας θα μειωθεί. 

Το προιόν δεν είναι κατάλληλο για δάπεδα υπερκείμενα υποδαπέδιων εγκαταστάσεων 
θέρμανσης. 

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν επάνω σε συνθετικά υποδοστρώματα ασβεστίου.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου με το σκληρυντικό μέσα στο δοχείο της ρητίνης. 
Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι STOPGAP που έχετε συνδέσει σε ένα 
τρυπάνι χαμηλής ταχύτητας, αναμείξτε τα 2 συστατικά για περίπου 2 λεπτά ή μέχρι να 
επιτευχθεί ενιαίο χρώμα και υφή. Ξύστε τις πλευρές του δοχείου για να εξασφαλίσετε 
πλήρη ανάμειξη της ρητίνης. Εάν χρειαστεί προσθέστε τον επιταχυντή STOPGAP 
ACCELERATOR και συνεχίστε την ανάμειξη για ένα παραπάνω λεπτό. Το STOPGAP 
F76 σκληραίνει μέσω χημικής ένωσης και είναι σημαντικό, μόλις αναμειχθεί να 
εφαρμόζετε την μεμβράνη αμέσως στο υποδόστρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ρίχνετε το μείγμα στο δάπεδο αμέσως μετά την ανάμειξη. Απλώστε το υλικό με τν 
χτένα που παρέχεται για την εξασφάλιση του σωστού βάρους της στρώσης. Έπειτα, 
χρησιμοποιώντας έναν κύλινδρο ο οποίος περιέχει το υλικό, σχηματίστε μία συνεχόμενη 
στρώση, χωρίς αδύναμα σημεία και τρύπες από σκασίματα φούσκών καθώς και να 
διαθέτει ένα κόκκινο στιλπνό φινίρισμα σε όλη την επιφάνεια.  Είναι βασική προυπόθεση 
να σκληρύνει η μεμβράνη σχηματίζοντας μία συνεχόμενη στρώση, χωρίς αδύναμα 
σημεία και τρύπες από σκασίματα φούσκών καθώς και να διαθέτει ένα γυαλιστερό μπλε 
φινίρισμα σε όλη την επιφάνεια. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες, η μεμβράνη μπορεί 
να απορροφηθεί από το υποδόστρωμα αφήνωντας μία ξεθωριασμένη γυαλάδα. Σε αυτή 
την περίπτωση οπώς και στην περίπτωση που δημιουργηθούν τρύπες από σκασίματα 
φούσκών και τα αδύναμα σημεία είναι εμφανή , θα χρειαστεί επιπλέον εφαρμογή. Όταν 
η δεύτερη στρώση της μεμβράνης σκληρύνει πλήρως, χρησιμοποιήστε μη–αραιωμένο 
το αστάρι Νεοπρενίου γενικής χρήσεως STOPGAP P131 πριν ρίξετε τοισοπεδωτικό/
λειαντικό υποδόστρωμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν εφαρμόζεται το λειαντικό/ισοπεδωτικό υποδόστρωμα STOPGAP 100, εντός 24 
ωρών σκλήρυνσης στο STOPGAP F76 το αστάρωμα δεν είναι απαραίτητο - παρακαλώ 
αποταθείται στο φύλλο δεδομένων του STOPGAP 100  για παιρεταίρω πληροφορίες.

Υπό συσκεκριμένεςς συνθήκες μπορεί να είναι εφικτό να εφαρμόσετε μια κατάλληλη 
κόλλα όπως την STYCCOBOND F40, F41, F46, ή B95 κατευθείαν πάνω στην πλήρως 
σκληρή μεμβράνη.

ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την ανάμειξη και αφού χυθεί στο δάπεδο, το STOPGAP F76 θα διατηρήσει τις 
ιδιότητές του για περίπου 40 λεπτά υπό θερμοκρασία 20° C. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το 
STOPGAP ACCELERATOR ο χρόνος λειτουργίας του προιόντος θα μειωθεί σε 30 λεπτά. 
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο χρόνος θα αυξηθεί. Εάν το μείγμα παραμείνει στο 
δοχείο, ο χρόνος λειτουργίαςτου STOPGAP F76 θα μειωθεί σημαντικά.

ΧΡΟΝΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία. Σε θερμοκρασία 20° C, επιτρέψτε 
18-24 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να παρμείνει 18-24 
ώρες πριν την εφαρμογή του ασταριού και ενός λειαντικού υποδοστρώματος όπου 
κατάλληλο. Μία κατάλληλη κόλλα λειτουργίας με πίεση ή ένας ενισχυτής κόλλησης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί απευθείας στην μεμβράνη έπειτα από 18-24 ώρες. Σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες ο χρόνος στεγνώματος παρατείνεται. Έάν χρησιμοποιηθεί ο επιταχυντής 
STOPGAP ACCELERATOR ο χρόνος στεγνώματος θα μειωθεί σε περίπου 3 ώρες 
μεταξύ των στρώσεων και για την επίστρωση της δεύτερης στρώσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπάτουλα (παρέχεται) και κύλινδρος. 
Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό γενικής 
χρήσης STYCCOCLEAN C141 για την 
αφαίρεση κατάλοιπων υλικών από τα
εργαλεία και τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
18 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. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προΪόντα F. Ball ή
για περαιτέρω τεχνική βοήθεια,
παρακαλούμε επικοινωνήστε:


