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STYCCOBOND F41
Límefni fyrir teppabúta

VÖRUUPPLÝSINGAR

Skanna til að skoða
kynningarmyndband um vöruna

KYNNING

STYCCOBOND F41 er fjöllliða akrýl-ýrulímefni sem er laust við leysiefni. Það er

hannað til að veita varanlega límkennda filmu sem hindrar það að teppabútar hreyfist
við hefðbundna umferð en gerir þeim kleift að vera lyft og skipt út á auðveldan
máta þegar þörf krefur. Það er ekki eldfimt, veitir vernd gegn lífniðurbroti, hentar til
notkunar yfir hefðbundinni lagningu fyrir gólfhita, veitir viðnám gegn flutningi mýkiefnis
og stenst hefðbundna, blauta hreinsitækni.
STYCCOBOND F41 má nota til að festa ýmiss konar stöðuga „Flata“ teppabúta þar
sem bakhliðin hefur að geyma jarðbik/filt, óofið efni, PVC og annað fjölliða bakefni.
Sjá ráðlagðar leiðbeiningar um límefni en þar er að finna upplýsingar um sértæk gólfefni.
	STYCCOBOND F41 hefur verið prófað að viðmiðum Alþjóðasiglingamálasto
fnunarinnar og er viðurkennt til notkunar fyrir gólfefni á sjávarsviði.
USCG approval No. 164.112/1121/WCL MED0406.
STYCCOBOND F41 má bera á STOPGAP jöfnunarundirlag, traust, slétt, þurr undirgólf
úr jöfnunarefni með sandi/sementi, krossvið, spónaplötur fyrir gólfefni og harðvið.
STYCCOBOND F41 má einnig bera á óíseyga fleti á borð við vatnsheldar STOPGAP
yfirborðshimnur, STOPGAP ISOLATOR, gólfklæðningu með upphækkuðum aðgangi,
stál-, terrazzo-, gifs-, línóleum- og vínýlgólfefni.
Trausta gólfefnasteypuþarf 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.

EIGINLEIKAR

• Hindrar það að lausir bútar færist úr stað
• Auðveldar það að einstakir, skemmdir eða
slitnir bútar séu fjarlægðir á skjótan máta
eða endurnýjaðir

STAÐLAR

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

UMBÚÐIR
25 lítra flaska
15 lítra fata
5 lítra flaska

HVE MIKIÐ EFNI?
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

PAKKNINGASTÆRÐ

UMFERÐUM

ÞEKJA HVER
EINING

Litur

Hvítur

25 lítrar

Rúlla

200 - 550 m2

Þéttleiki

Seigfljótandi vökvi

15 lítrar

Rúlla

120 - 330 m2

Þekjuhlutfall (u.þ.b.)

8 - 22 m2 fyrir hvern lítra, háð gleypni undirgólfsins
og bakhluta teppabútsins.

5 lítrar

Rúlla

40 - 110 m2

Þurrkunartími (uþ.b.)

QCP 4239

20 mínútur, slíkt veltur á hitastigi, rakastigi
og gleypni undirgólfsins.

Athugasemd: Þekjuhlutfall er háð aðstæðum og gleypni
undirgólfsins og notkunarmynstri.

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 þurrkun 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 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.

VERKFÆRI

STYCCOBOND málningarúlla
eða miðlungsstífur kústur.
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.
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.

NOTKUN LÍMEFNIS

Notið bursta eða rúllu og dreifið límefninu jafnt á undirgólfið þar til allur flöturinn
er þakinn. Látið þorna þar til myndast glær, límkennd filma áður en teppabútunum
er komið fyrir. Þrýstið þétt frá miðju og út og sýnið brúnunum sérstaka athygli. Þegar
notað er á upphækkuðu klæðningakerfi ætti að hella límefninu í bakka og bera varlega
á með rúllu til að hindra það að umframlímefni seytli á milli einstakra klæðninga og til
að ná fram ráðlögðu þekjuhlutfalli.
Lagning teppabúta með PVC-baki yfir vínýlgólfefni

Berið STYCCOBOND F41 með bursta eða rúllu aftan á klæðninguna, forðist
brúnirnar. Látið þorna áður en klæðningunni er komið fyrir.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

Ekki koma bútunum fyrir áður en límefnið hefur þornað og orðið að glærri filmu. Þetta
getur leitt til þess að varanleg tenging myndast. Á stöðum með mikilli umferð, t.d. þar
sem mikið er um háhælaða skó eða þunga umferð, hafa varanlegar tengiklæðningar
lengt líftíma þeirra. Leitaðu ráða hjá framleiðanda bútsins til að fá upplýsingar um
slíkar aðstæður.

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

Ef þekjuhlutfall er lengt fram yfir uppgefið hlutfallt getur það dregið úr límeiginleikum
vörunnar.
Sjá ráðlagðar leiðbeiningar F. Ball um límefni fyrir viðeigandi varanlegt límefni
ef þörf krefur.
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