
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το STOPGAP P131 είναι ένα αστάρι νεοπρενίου σχεδιασμένο για την ενίσχυση 
της κόλλησης των λειαντικών/ ισοπεδωτικών υλικών STOPGAP σε λείες, μη-
απορροφητικές επιφάνειες. Επίσης χρησιμοποιείται και σαν αστάρι γενικής 
χρήσεως για σκονισμένες ή απορροφητικές επιφάνειες για την ενίσχυση της 
κόλλησης και την αποφυγή του ανεπιθύμητου γρήγορου στεγνώματος της 
κόλλας και των λειαντικών/ισοπεδωτικών υλικών. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακή 
χρήση καθώς επίσης και για χρήση επάνω σε χάλυβα, καθώς περιέχει 
αναστολέα σκουριάς. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα που 
βρίσκονται πάνω από υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το STOPGAP 
P131 έχει χρώμα πράσινο ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγξει οπτικά την 
ομοιομορφία της επιφάνειας. Το STOPGAP P131 πρέπει να χρησιμοποιείται 
επάνω σε μη απορροφητικές επφάνειες μεμβράνων στεγανοποίησης 
STOPGAP, μηχανικά στρωμένο σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, συμπαγή 
άσφαλτο, χάλυβα, εποξειδικά και πολυουρεθανικά στρώματα και σε ελάχιστα 
υπάρχοντα υπολείμματα κόλλας. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε 
απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, κονιάματα άμμου/τσιμέντου, 
κόντρα πλακέ και χάρντμποαρντ. 

STOPGAP P131
AΣΤΑΡΙ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Γενικής χρήσης για απορροφητικές και  
 μη απορροφητικές επιφάνειες
• Κατάλληλο για ναυτιλιακή εφαρμογή
• Αποτρέπει ταχείο στέγνωμα κολλών και  
 λειαντικών/ισοπεδωτικών 
 υποδοστρωμάτων.
• Χρωματισμένο για ελεγχόμενη κάλυψη 

ΣυΣΚΕυΑΣΙΕΣ
Μπουκάλι 5 λίτρων

ΠΟΣΟ υΛΙΚΟ;
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣυΣΚΕυΑΣΙΑΣ ΚΑΛυΨΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ

5 λίτρα μη 
αραιωμένο *

50m2

5 λίτρα αιραιωμένο 
(4:1)**

100m2

Σημείωση:  
* Μη αραιωμένο σε μη απορροφητικές επιφάνειες 
** Aραιωμένο σε απορροφητικές επιφάνειες
Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την 
απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

Χρώμα Πράσινο

Κάλυψη (κατά προσέγγιση) Αραιωμένο σε απορροφητική επιφάνεια: 100m²
Μη αραιωμένο σε μη απορροφητική επιφάνεια: 
50m²
Η κάλυψη ποικίλλει ανάλογα και με την 
κατάσταση του υποδοστρώματος

Χρόνος στεγνώματος (κατά 
προσέγγιση)

20-30 λεπτά στους 20°C σε απορροφητικά 
υποδάπεδα
60 λεπτά στους 20°C σε μη απορροφητικά 
υποδάπεδα 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες: συμπαγείς, 
ομαλές, ξηρές και απαλλαγμένες από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την επικόλληση. Το σκυρόδεμα και τα κονιάματα άμμου/τσιμέντου 
πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως και τα ίχνη ψιλού υλικού να έχουν 
αφαιρεθεί. Η προϋπάρχων κόλλα θα πρέπει να αφαιρεθεί μηχανικά μέχρι να 
μείνει ένα ελάχιστο και γερά συγκολλημένο υπόλοιπο πριν το αστάρωμα των 
κατάλληλων υποδοστρωμάτων για την εφαρμογή των λειαντικών/
ισοπεδωτικών τσιμεντοκονιαμάτων STOPGAP. Η θερμοκρασία της επιφάνειας 
θα πρέπει να ξεπερνά τους 10°C κατά την διάρκεια της εφαρμογής του 
STOPGAP P131 και η υποδαπέδια θέρμανση πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν και μετά την τοποθέτηση. Το υποδόστρωμα 
πρέπει να είναι ξηρό και θα πρέπει να επενδύεται κατάλληλα με μεμβράνη 
στεγανοποίησης.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΟυΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Για απορροφητικές επιφάνειες προσθέστε 1 μέρος STOPGAP P131 σε 4 μέρη 
καθαρού, κρύου νερού και ανακατέψτε καλά μέχρι να διασκορπιστεί πλήρως. 
Για μη απορροφητικές επιφάνειες χρησιμοποιήστε το αστάρι χωρίς να το 
αραιώσετε με νερό. Εφαρμόστε το STOPGAP P131 ομοιόμορφα σε όλη την 
επιφάνεια εργασίας και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την απορρόφηση 
υποστρώματος. Σε απορροφητικά υποστρώματα στους 20° C, αφήστε 
να περάσουν 20 με 30 λεπτά πριν επιχειρήσετε να εφαρμόσετε λειαντικά/
ισοπεδωτικά STOPGAP ή κόλλες STYCCOBOND. Σε μη απορροφητικά 
υποστρώματα στους 20° C, ο χρόνος αυτός συνήθως παρατείνεται σε 60 
λεπτά. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αυτοί οι χρόνοι θε παρατειθούν. .

ΠΡΟΦυΛΑΞΕΙΣ
Αποφύγετε την υπερβολική κίνηση στο υποδόστρωμα με το που στεγνώσει το 
αστάρι.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κύλινδρος βαφής ή σκούπα μέτριας 
σκληράδας. Καθαρίστε τα με ζεστό νερό 
αμέσως μετά την χρήση.

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:

F. Ball and Co. Ltd.
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

www.f-ball.co.uk


