
VÖRUUPPLÝSINGAR

KYNNING
STYCCOBOND F44 er akrýl-ýrulímefni sem er laust við leysiefni. Það er hannað til 
að veita öfluga tengingu, sterka festingu í upphafi og langan opinn tíma. Það veitir vernd 
gegn lífniðurbroti og hentar til notkunar yfir hefðbundnum gólfhitalögnum.

STYCCOBOND F44 hefur verið notað til að festa vínýlplötur og flísar í samræmi  
við EN654, EN649 og EN651, gúmmígólfefni og ákveðin textílgólfefni með PVC  
and pólýúretansvampi.

Sjá ráðlagðar leiðbeiningar F. Ball um límefni en þar er að finna upplýsingar  
um sértæk gólfefni.

  STYCCOBOND F44 hefur verið prófað að viðmiðum Alþjóðasiglingamálasto
fnunarinnar og er viðurkennt til notkunar fyrir gólfefni á sjávarsviði.

STYCCOBOND F44 má bera á STOPGAP jöfnunarundirlag, traust, slétt, þurr undirgólf 
úr jöfnunarefni með sandi/sementi, krossvið, spónaplötur fyrir gólfefni og harðvið.

Vatnshelda yfirborðshimnuSTOPGAP og gólfefnasteypu þarf að renna yfir með að 
lágmarki 3 mm af viðeigandi STOPGAP jöfnunarundirlagi.

Hafið samband við tækniþjónustudeild okkar til að fá frekari upplýsingar  
um önnur undirgólf.

STYCCOBOND F44
Akrýllímefni

EIGINLEIKAR
• Sterk festing í upphafi
• Öflug tenging
• Langur opinn tími
• Laust við leysiefni
• Samþykkt til sjávarnotkunar

STAÐLAR
Allir hlutar lagningar gólfefnis ættu að 
vera í samræmi við kröfur viðeigandi 
breskar reglur um góðar starfsvenjur, 
þ.e. BS 8203 (lagning slitþolinna gólfefna) 
eða BS 5325 (lagning textílgólfefna) 
og viðbótartæknilýsinga.

UMBÚÐIR
15 lítra fata 
 5 lítra fata
 2,5 lítra fata
1 lítra krukka

HVE MIKIÐ EFNI?

Athugasemd: Þekjuhlutfall er háð aðstæðum  
og gleypni undirgólfsins.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

15 lítrar 1,5 mm x 5 mm 60 m2

5 lítrar 1,5 mm x 5 mm 20 m2

2,5 lítrar 1,5 mm x 5 mm 10 m2

1 lítrar 1,5 mm x 5 mm 4 m2

PAKKNINGASTÆRÐ STÆRÐ MÚRSKEIÐAR ÞEKJA HVER 
EINING

CI/Sfb (43) Yt3

Október 2017

Litur Ljósbrúnn/gulur

Þéttleiki Seigfljótandi vökvi

Þekjuhlutfall (u.þ.b.) 4 m2 fyrir hvern lítra þegar notuð  
er 1,5mm x 5mm múrskeið 

Opinn tími Allt að 60 mínútur, slíkt veltur á hitastigi, rakastigi  
og gleypni undirgólfsins

 

Skanna til að skoða 
kynningarmyndband um vöruna



UNDIRBÚNINGUR YFIRBORÐS
Viðeigandi undirbúningur undirgólfs er nauðsynlegur fyrir rétta lagningu gólfefnis. 
Undirgólf verða að vera traust, slétt, þurr (<75% RH) og laus við mengunarvalda 
sem geta haft áhrif á viðloðun. Notið STYCCOCLEAN C140 til að fjarlægja feiti, 
olíu, bón, sápu o.s.frv. af óíseygu undirlagi.

Jöfnunarefni með steypu og sandi/sementi þarf að vera að fullu hert og allar lagðar 
eða yfirborðsmeðferðir þarf að fjarlægja. Hitastig gólfsins þarf að viðhalda við yfir 
10°C við notkun og þurrkum límefnisins. Slökkva þarf á gólfhita í að minnsta kosti 
48 klukkustundir fyrir, á meðan og eftir notkun.

Hægt er að óska eftir undirbúningsleiðbeiningum F. Ball fyrir undirgólf til að fá 
frekari upplýsingar. 

RÖK UNDIRGÓLF
Rakastig (RH) undirgólfsins má mæla með stafrænum rakamæli F. Ball. Ef rakastigsgildið 
er hærra en 75% þarf að bera á viðeigandi vatnshelda STOPGAP yfirborðshimnu.

SLÉTTUN 
Til að tryggja sléttan flöt með viðloðun ætti að undirbúa ójafnan og óreglulega fleti 
með viðeigandi STOPCAP jöfnunarundirlagi.

GRUNNUN
Undirgólf með mikla íseygu á borð við jöfnunarefni með sandi/sementi og krossviður 
geta orsakað skjóta þurrkun límefnisins, þannig styttist opni tími þess. Notið STOPGAP 
P131 þynnt með 4 hlutum af vatni og hrærið vandlega. Þetta ætti að bera á og fá að 
þorna vel áður en lagning hefst.

Þurr og viðeigandi búið jöfnunarlög með kalsíumsúlfati, t.d. anhýdríð, þarf að grunna með 
STOPGAP P121 - kynnið ykkur gagnablað STOPGAP P121 til að fá frekari upplýsingar.

NOTKUN LÍMEFNIS 
Haldið múrskeið í 60°, dreifið límefninu jafnt á viðeigandi svæði undirgólfsins  
á meðan límefnið veitir viðloðun og skapar góðan flutning.

Á íseygum flötum - leggið gólfefnið strax, þegar verið er að leggja flísar skal láta 
límefnið vera í um 10 mínútur áður en gólfefnið er lagt. Þetta dregur úr líkunum  
á að þær renni til.

Óíseygir fletir - Setjið límefnið á og látið þorna að hluta í sterka festingu áður en 
gólfefnið er lagt. Þegar verið er að leggja vatnsheld plötugólfefni má nota tvöfalda 
tækni til að draga úr þeim tíma sem tekur límefnið að þorna. Leggið gólfefnið í blauta 
límefnið, þrýsti á alls staðar til að ná fram flutningi, togið síðan til baka til að sýna 
límefnið. Látið vera þar til límefnið hefur þornað og myndað öfluga festingu áður  
en gólfefnið er sett á réttan stað.

Rúllunotkun – Á bæði íseygum og óíseygum flötum, til að lágmarka áhrif þess að 
límefni fari í gegnum vínýlgólfefni, setjið límefnið á og rúllið síðan strax yfir með 
málningarúllu, sem hefur verið forhúðuð með límefninu, til að ná fram jafnri áferð 
og útliti. Setjið gólfefnið á þegar límefnið hefur þornað og myndað sterka festingu 
og bregst enn við gólfefninu. 

EKKI nota rúllu til að lengja uppgefna þekju þar sem slíkt dregur úr viðloðun.

Fylgið lagningaleiðbeiningum framleiðanda gólfefnisins til að leggja gólfefnið á límefnið 
og þrýstið frá miðju og út til að útiloka loft og tryggja heildarviðloðun límefnisins. 
Rúllið með 68 kg gólfrúllu, frá enda til enda og hliðar til hliðar (fyrir gólfefni með 
svampi skal nota STYCCOBOND GLYDA) til að tryggja heildarviðloðun. 30 mínútum 
síðar og þegar gólfið hefur verið þakið að fullu skal rúlla eða nota STYCCOBOND 
GLYDA eins og nauðsyn krefur til að tryggja heildarviðloðun.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR 
Ekki setja byrði eða færa húsgögn á gólfefninu fyrr en límefnið hefur stirðnað að fullu.
Ekki sjóða vínýlgólfefni fyrr en límefnið hefur fengið nægjan tíma til að mynda góða 
tengingu, yfirleitt 24 klukkustundir.

VERKFÆRI
STYCCOBOND 1,5mm x 5mm múrskeið 
með ‘V’ haki, F. Ball 68 kg gólfrúlla, F. Ball 
STYCCOBOND GLYDA fyrir teppi með 
svampi og skurðarhnífur.

Verkfæri skal þrífa með volgu sápuvatni  
á meðan límefnið er enn blautt.

GEYMSLA
Geymið við hitastig á bilinu 5°C til 30°C.
Verndið gegn frosti.

GEYMSLUÞOL 
12 mánuðir í óopnum ílátum og geymt 
við góðar aðstæður.

HEILBRIGÐIS- OG 
ÖRYGGISÁBENDING
Þessi vara er ekki flokkuð. Öryggisblað er 
fáanlegt fyrir faglega notendur gegn beiðni. 
Verðið ykkur úti um viðeigandi öryggisblað 
og fylgið ráðleggingum þar. 

Hægt er að nálgast slíkt á www.f-ball.co.uk 
en einnig má óska eftir því á sölustað eða 
frá F. Ball and Co. Ltd. á því heimilisfangi 
sem má finna að neðan.

Vinsamlegast hafðu samband við 
tækniþjónustudeild okkar til að tryggja 
að þessi vara sé viðeigandi og til að 
staðfesta að þetta upplýsingablað sé 
núverandi, aðstæður á starfsstöðvum 
eru mismunandi. 

Vinsamlegast hafið samband á 
eftirfarandi heimilisfang til að fá 
frekari upplýsingar um vörur F. Ball. 
eða ítarlegra tækniaðstoð.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Bretland

Sími: +44 (0) 1538 361633
Fax:  +44 (0) 1538 361622
Fax tækniþjónustunnar: +44 (0) 1538 361567
Netfang: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


