
STOPGAP SEAL to przezroczysty, dyspergowany w wodzie uszczelniacz na bazie 
zmodyfikowanego poliuretanu przeznaczony do stosowania na powłokę ochronną 
STOPGAP 800 WEARCOAT dla zapewnienia higienicznej i ochronnej powierzchni. 
Naniesienie uszczelniacza STOPGAP SEAL zabezpieczy powierzchnię podłogi 
oraz ułatwi konserwację i czyszczenie, redukując przywieranie zanieczyszczeń i 
odpadków. STOPGAP SEAL jest odporny na wiele substancji chemicznych obecnych w 
zastosowaniach komercyjnych.

Wydajność
STOPGAP SEAL należy stosować w postaci nierozcieńczonej, a uzyskana wydajność 
wyniesie około 10 m2/litr  na warstwę powłoki. 

odPoRność CHEMICZna
STOPGAP SEAL charakteryzuje się pewnym stopniem odporności chemicznej na wiele 
substancji chemicznych obecnych w zastosowaniach komercyjnych. W warunkach, 
gdy podłoga jest w częstym kontakcie z chemikaliami, lub dla uzyskania lepszej 
odporności chemicznej, zaleca się zastosowanie powłoki epoksydowej na bazie wody. 
Po szczegółowe informacje prosimy zwracać się do działu technicznego firmy.

Uwaga: Dla utrzymania porządku i czystości wszelkie rozlania i zachlapania należy 
natychmiast usuwać – najlepiej w ciągu 30 minut, aby nie dopuścić do trwałego 
zaplamienia powierzchni. 

odPoRność na ślIZganIE
STOPGAP SEAL w suchych warunkach ryzyko poślizgnięcia jest małe, ale zwiększa się 
znacznie w przypadku wilgotnej powierzchni. Wszelkie rozlania i zachlapania należy 
możliwie jak najszybciej usuwać, a jeżeli powierzchnia ma być używana w wilgotnych 
warunkach, należy zastosować dodatkowe wykończenie, nakładając przeciwpoślizgową 
powłokę z żywicy epoksydowej na bazie wody z dodatkiem kruszywa. Po szczegółowe 
informacje prosimy zwracać się do działu technicznego firmy. 

DAnE PrODUkTU

WPRoWadZEnIE

STOPGAP SEAL
Jednoskładnikowy uszczelniacz do stosowania z 
STOPGAP 800 WEARCOAT

CECHy
• Odporny na rozlanie
• Łatwy w nanoszeniu
• Woda osadzana 
• Niskozapachowy
• Szybkoschnący

oPakoWanIa
Butla 5-litrowa

IlE MatERIału?
Wydajność na 

jEdnostkę
ZuŻyCIE na 100m2 

PoWIERZCHnI

10m2 10 litrów (2 jednostki)

Uwaga: wydajność kleju zależeć będzie od stanu i chłonności 
podłoża.
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PRZygotoWanIE PoWIERZCHnI PodłoŻa
Podłoże musi być chłonne, solidne, gładkie i czyste, z suchą powierzchnią wolną od 
kurzu. STOPGAP SEAL można nanosić bezpośrednio na utwardzone STOPGAP 800 
WEARCOAT w ciągu doby od nałożenia powłoki. 

nanosZEnIE
Wstrząsnąć dobrze przed użyciem
Nalać uszczelniacz STOPGAP SEAL na tacę i nanosić równomiernie wałkiem 
pokrywając powierzchnię pokrywając około 10m2 na litr. 

Przy nakładaniu drugiej warstwy uszczelniacza STOPGAP SEAL zalecamy nanoszenie 
pod kątem 90 stopni do pierwszej warstwy, aby zapewnić całkowite pokrycie. 
W normalnych warunkach drugą warstwę można nakładać po upływie godziny of 
nałożenia drugiej warstwy. 

uwaga: nie wylewać uszczelniacza stopgap seal bezpośrednio na powierzchnię 
stoPgaP 800

CZas sCHnIęCIa
Powłoka uszczelniacza STOPGAP SEAL powinna utracić lepkość po upływie około 
godziny. W temperaturze otoczenia 20°C po wykładzinie można chodzić 6 godziny, 
lekki sprzęt na kółkach można używać po upływie doby ale do dużych obciążeń 
podłogi nie należy używać przez 3 dni, aby zapewnić pełne wyschnięcie i utwardzenie 
uszczelnienia. 

naRZędZIa
Wałek do farby I taca. 

Narzędzia należy umyć wodą, gdy 
klej jest jeszcze mokry lub środkiem 
STYCCOCLEAN C141 albo 
rozcieńczalnikiem (biały spirytus), jeżeli klej 
zaschnie.

PRZECHoWyWanIE
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 
30°C. Chronić przed mrozem.

okREs tRWałośCI
12 miesięcy w nieotwartym pojemniku 
przechowywanym w dobrych warunkach.

InfoRMaCjE dotyCZąCE 
bEZPIECZEństWa I HIgIEny
PRaCy
Produkt nie jest zaklasyfikowany w 
rozumieniu przepisów o środkach 
chemicznych (Informacje o zagrożeniach 
i opakowaniach). Należy zastosować się 
do zaleceń podanych we właściwej karcie 
charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
Podane na stronie  www.f-ball.co.uk Można 
również nabyć u dystrybutora lub w firmie 
F. Ball and Co. Ltd. pod adresem podanym 
poniżej.

Warunki terenowe są różne - aby upewnić 
się, że dany produkt jest odpowiedni i 
dane w karcie produktu są aktualne, należy 
skontaktować się z działem technicznym 
firmy.

dodatkowych informacji na temat 
produktów firmy f. ball oraz pomocy i 
porad technicznych udziela:

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


