
Το STOPGAP SEAL είναι ένα διαφανές, τροποποιημένο πορυουρεθανικό 
στεγανωτικό το οποίο διαλύεται με νερό, σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται στο 
STOPGAP 800 WEARCOAT για την εξασφάλιση μιας υγιεινής και προστατευτικής 
επιφάνειας.

Η εφαρμογή του STOPGAP SEAL βοηθάει στην προστασία της επιφάνειας του 
δαπέδου και διευκολύνει την διατήρησή του με το να μειώνει την κόλληση σκόνης και 
άλλων αποριμμάτων. Το STOPGAP SEAL είναι επίσης ανθεκτικό σε πολλά από τα 
χημικά που βρίσκονται στις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές.

ΚΑΛΥΨΗ
Το STOPGAP SEAL θα πρέπει να εφαρμόζεται μη αραιωμένο και καλύπτει περίπου 
10m² ανά λίτρο στρώσης.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Το STOPGAP SEAL προσφέρει ένα επίπεδο χημικής αντίστασης σε πολλά 
κοινά χημικά σε εμπορικές εφαρμογές. Σε περιβάλλοντα όπου το δάπεδο 
πρέπει να είναι σε τακτική επαφή με χημικά, ή για βελτιωμένη χημική 
αντίσταση, θα σας συνιστούσαμε την εφαρμογή μιας στρώσης εποξειδικού με 
βάση το νερό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
της εταιρείας μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση: Για να διατηρήσετε καλές οικοκυρικές συνθήκες, οποιεσδήποτε 
διαρροές θα πρέπει να καθαρίζονται το συντομότερο δυνατό - κατά προτίμηση 
εντός 30 λεπτών έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λεκέδων.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
Το STOPGAP SEAL προσφέρει χαμηλό ενδεχόμενο ολίσθησης σε στεγνές 
συνθήκες, αλλά σε υγρές περιπτώσεις ο κίνδυνος ολίσθησης αυξάνεται 
ιδιαίτερα. Οι διαρροές θα πρέπει να καθαρίζονται το συντομότερο δυνατό, ή, 
αν  η επιφάνεια είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί ένα φινίρισμα με αντίσταση ολίσθησης χρησιμοποιώντας μια 
εποξειδική στρώση βασισμένη στο νερό.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας 
μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

STOPGAP SEAL
Ενιαίο στεγανωτικό για χρήση με 
STOPGAP 800 WEARCOAT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αντιστέκεται στις διαρροές
• Εφαρμόζεται εύκολα
• Έχει βάση το νερό 
• Ασθενής οσμή
• Γρήγορο στέγνωμα

ΥΛΙΚΑ
Μπουκάλες 5 λίτρων

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ (ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 100m2 

(ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

10m2 10 λίτρα (2 
μπουκάλες)

Σημ.: Οι τιμές κάλυψης είναι κατά προσέγγιση και 
ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα επικάλυψης 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μια δεύτερη στρώση 
θα απαιτεί συνήθως λιγότερο υλικό.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Το STOPGAP 800 θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη. Σας 
συνιστούμε να εφαρμόσετε το STOPGAP SEAL το λιγότερο 6 ώρες μετά τη 
σκλήρυνση του STOPGAP 800 υπό κανονικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΟΥΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Χύστε το STOPGAP SEAL σε έναν δίσκο 
κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας έναν κύλινδρο, εφαρμόστε το ομοιόμορφα επάνω στην 
επιφάνεια σε αναλογία περίπου 10m² ανά λίτρο.

Όταν εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση του STOPGAP SEAL, σας συνιστούμε να 
την εφαρμόσετε σε γωνία 90° με την πρώτη στρώση για την εξασφάλιση πλήρης 
κάλυψης. Υπό κανονικές συνθήκες, η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί 
περίπου 1 ώρα μετά την πρώτη.

Σημείωση: ΜΗΝ ΧΥΣΕΤΕ ΤΟ STOPGAP SEAL ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ STOPGAP 800.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Το STOPGAP SEAL θα πρέπει να είναι εύρωστο σε περίπου 1 ώρα υπό 
20°C και έτοιμο να δεχτεί ελαφριά κίνηση βαδίσματος μετά από 6 ώρες. Η 
κυκλοφορία τροχών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 24 ώρες, αλλά σε 
εφαρμογές βαριάς εργασίας, το δάπεδο θα πρέπει να μη χρησιμοποιηθεί για 3 
μέρες έτσι ώστε το στεγανωτικό να στεγνώσει και να σκληρύνει πλήρως.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κύλινδρος βαφής STYCCOBOND και 
δίσκος βαφής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται 
με σαπουνάδα αμέσως μετά την χρήση.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
12 μήνες σε σφραγισμένες μπουκάλες. 

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:

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


