
ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD
STOPGAP F76 je dvojzložkový materiál na báze epoxidovej živice bez rozpúšťadiel, 
ktorý po vyzretí vytvorí nepriepustnú povrchovú membránu. STOPGAP F76 bráni 
pred pôsobením zostatkovej stavebnej vlhkosti na následné podlahové pokládky, čím 
umožňuje včasnú pokládku podlahových krytín v systéme „rýchla stavba“. STOPGAP 
F76 má modrú farbu, aby mohol užívateľ vizuálne kontrolovať rovnomernosť pokrytia. 
Môže byť použitý na izolovanie zostatkovej stavebnej vlhkosti v miestach, kde je 
hodnota relatívnej vlhkosti až do 92%.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť savý, pevný, rovný, čistý, suchý a bez prachu, zvyškov starého lepidla 
a iných nečistôt, ktoré by zabránili priľnavosti alebo by ju vo vlhkých podmienkach 
zhoršili. Podklady  musia byť  vyzreté minimálne 7 dní, je z nich potrebné odstrániť 
všetky voľné častice, tvrdidlá a hydroizolácie. Počas aplikácie membrány musí byť 
teplota podlahy nad 10°C. Nový betón alebo pieskovo-  cementové potery je potrebné 
pred aplikáciou membrány nechať vyzrieť po dobu aspoň 7 dní. Drsné alebo nerovné 
podklady je potrebné vyrovnať STOPGAP 900 DPM-PREP akrylovou nivelačnou 
hmotou. Nivelačnú hmotu je potrebné pred aplikáciou membrány nechať schnúť po 
dobu 24 hodín. Pre lepšiu priľnavosť by mali byť podklady z liateho betónu otryskané. 
Panelové spoje v podklade, u ktorého sa nepredpokladá súvislý diferenčný pohyb, alebo 
malé dutiny, môžu byť vyplnené zmesou STOPGAP F76 so zmiešaním suchého piesku, 
ktorá musí pred aplikáciou membrány úplne vyzrieť. 

PRÍPRAVA POVRCHU (APLIKÁCIA MEMBRÁNY)
STOPGAP F76 sa aplikuje na celú podlahu až po hranicu vlhkosti na stene, kde 
relatívna vlhkosť podkladu nepresahuje 92%. Je nevyhnutné, aby boli pred začatím 
pokládky získané a zaznamenané údaje z vlhkomera, v súlade s dodatkom A normy 
BS8203 (Montáž pružných podlahových krytín) alebo BS5325 (Montáž textilných 
podlahových krytín). Na úplne vyzretú membránu použite nezriedený penetračný 
náter STOPGAP P131 a následne aplikujte príslušnú STOPGAP nivelačnú hmotu, čím 
vznikne savý povrch, vhodný pre aplikáciu lepidiel. Pre bližšie informácie o jednotlivých 
podlahových krytinách si pozrite STYCCOBOND príručku odporúčaných lepidiel 
a technické listy lepidiel, prípadne sa obráťte na technické oddelenie, kde vám na 
požiadanie vyhotovia špecifikáciu v písomnej podobe.

STOPGAP F76
Vysokokvalitná hydroizolačná povrchová 
membrána s jednovrstvovým aplikačným 
systémom

VLASTNOSTI
• Jednou vrstvou potláča prestup stavebnej 
 vlhkosti a vzlínajúcu vlhkosť až do 92% RV.
• Farebné vyhotovenie pre rovnomernejšie 
 pokrytie.

BALENIA
5kg a 10 kg súpravy. Živica a tvrdidlo 
sú dodávané v správnom množstve pre 
miešanie bez merania.

SPOTREBA MATERIÁLU

Poznámka : Plošná spotreba sa vzťahuje na hladký, čistý 
povrch. Štruktúrny alebo veľmi savý povrch plošnú 
spotrebu zvýši.
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Plošná spotreba

Doba spracovania

 Doba vyzretia

Farba

Tekutina

3 m2 na 1 kg 

40 minút po vyliatí na podlahu pri 20°C, 
30 minút po vyliatí na podlahu pri 20°C s 
použitím STOPGAP urýchľovača.

Modrá

Približne 18 až 24 hodín pri teplote podlahy 
20°C. Približne 3 hodiny s použitím STOPGAP 
urýchľovača pri teplote podlahy 20°C.

5kg

10kg

15m2

30m2

VEľKOSť 
BALENIA PLOšNÁ SPOTREBA PRI 1 VRSTVE



UPOZORNENIE
Zmiešavajte iba celé balenia, nakoľko zmiešavacie pomery sú dôležité. Nemiešajte príliš 
dlho, to môže mať za následok vznik tepla a skrátenie normálnej doby spracovania. 
Pred aplikáciou sa ubezpečte, že všetka živica aj tvrdidlo sú dokonale rozmiešané. V 
opačnom prípade vzniknú na podlahe škvrny s mäkkým nevyzretým materiálom, ktoré 
robia membránu neúčinnou.

Dilatačné škáry pre zabezpečenie pohybu podkladu nesmú byť premostené STOPGAP 
F76 hydroizolačnou povrchovou membránou. Tieto škáry musia byť po aplikácii 
membrány utesnené vhodnou nepriepustnou, flexibilnou, škárovacou hmotou.

Výrobok pred miešaním neskladujte pri teplotách vyšších ako 25°C, to by malo za 
následok skrátenie normálnej doby spracovateľnosti. 

Nie je vhodný na podlahy, ktoré disponujú podlahovým kúrením.

Nepoužívajte na podlahy zo syntetického anhydritu.

MIEšANIE
Za stáleho miešania vylejte celý obsah tvrdidla do nádoby so živicou. Miešajte 
miešadlom nasadeným na nízkootáčkovú vŕtačku, až kým nedosiahnete jednotnú farbu 
a konzistenciu (približne 2 minúty). Dôkladne očistite steny nádoby, aby ste sa uistili, že 
všetka živica bola rozmiešaná. Ak je potrebné, pridajte STOPGAP urýchľovač a miešajte 
ďalšiu minútu. STOPGAP F76 tvrde vďaka chemickej reakcii. Je dôležité, aby 
bola membrána aplikovaná na podklad ihneď po namiešaní.

APLIKÁCIA
Hmotu vylejte na podklad ihneď po namiešaní. Rozotrite membránu pomocou 
dodávaného hladidla, aby ste dosiahli požadovanú hrúbku vrstvy. Potom za pomoci 
valčeka namočeného v membráne vytvorte pravidelný povrch bez kráterov a uistite 
sa, že ste neprekročili vyššie uvedenú plošnú spotrebu. Je dôležité, aby membrána 
dobre vytvrdla a vytvorila tak súvislú vrstvu bez kráterov alebo slabých miest, s 
lesklým modrým povrchom po celej ploche. Pri aplikácii na veľmi savé povrchy môže 
membrána vsiaknúť do podkladu a zanechať matný lesk. V takom prípade, alebo ak sú 
v membráne viditeľné krátery, alebo slabé miesta, je potrebná aplikácia druhej vrstvy. 
Pred aplikáciou nivelačnej hmoty aplikujte na vyzretú membránu nezriedený STOPGAP 
P131 neoprénový penetračný náter na všeobecné účely.

POZNÁMKA
Ak sa na STOPGAP F76 do 24 hodín od vyzretia aplikuje STOPGAP 100 nivelačná 
hmota, penetrácia nie je potrebná – pre bližšie informácie si prosím pozrite STOPGAP 
100 technický list.

Za určitých podmienok je možné aplikovať vhodné lepidlo, ako je STYCCOBOND 
F40, F41, F46, B93 alebo B95 priamo na vyzretú membránu.

DOBA SPRACOVANIA
Akonáhle je zmiešaný STOPGAP F75 vyliaty na podlahu, bude spracovateľný približne 
40 minút pri 20°C. S použitím STOPGAP urýchľovača bude pracovný čas približne 30 
minút. Pri nižších teplotách sa tento čas predĺži. V prípade, že namiešaný STOPGAP F75 
necháte stáť v nádobe, jeho doba spracovania sa výrazne zníži.

VYZRETIE
Závisí najmä na teplote. Pri 20°C nechajte pred aplikáciou penetračného náteru a 
následne nivelačnej hmoty postáť 18 až 24 hodín. Niektoré vhodné lepidlá sa na 
membránu môžu po 18 až 24 hodinách aplikovať priamo. Pri nižších teplotách sa čas 
vyzretia predlžuje. Ak použijete STOPGAP urýchľovač, čas vyzretia sa pri 20°C zníži na 
približne 3 hodiny.

NÁRADIE
Hladidlo (dodávané) a valček. Na 
odstránenie nezatvrdnutého materiálu 
z nástrojov a príslušenstva použite 
STYCCOCLEAN C141 univerzálny čistič.

SKLADOVANIE
Skladujte medzi 5°C až 30°C.

DOBA TRVANLIVOSTI
18 mesiacov v uzatvorených nádobách 
uskladnených v dobrých podmienkach.

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY
Tento výrobok je klasifikovaný podľa 
predpisov pre chemické látky (Informácie o 
nebezpečnosti a balení dodávok). Obstarajte 
si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa 
pokynmi. Nájdete ho  na www.f-ball.co.uk 
alebo na predajných miestach, prípadne si 
ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. 
poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie 
sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie 
aktuálnosti tohto technického listu, prosím 
kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu 
technickú pomoc, prosím kontaktujte :

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu 
technickú pomoc, prosím kontaktujte :

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


