
Το STOPGAP 500 είναι ένα υλικό φινιρίσματος δαπέδων γρήγορου στεγνώματος 
το οποίο παρέχει λεία και επίπεδη επιφάνεια σε κόντρα πλακέ, παλαιά 
ισοπεδωτικά υλικά, μωσαικό, κονιάματα άμμου/τσιμέντου και άλλες δύσκαμπτες 
ξηρές και απορροφητικές επιφάνειες πριν την τοποθέτηση των επικαλύψεων 
δαπέδων.  

Το STOPGAP 500 είναι σταθερό σε όλες του τις διαστάσεις και παρέχεται ως 
αναμειγμένη στεγνή σκόνη, κατασκευασμένη για εγκατάσταση μεταξύ 3 και 
6mm (μη συμπληρωμένο). Δεν περιέχει προτεϊνη, το οποίο καθυστά το προϊόν 
κατάλληλο για βιολογικά ευαίσθητες περιοχές.

ΚΑΛΥΨΗ
12kg STOPGAP 500 ανακατεμένο με 6.75 λίτρα καθαρό νερό θα καλύψουν 
περίπου 13.5m² σε πάχος 1mm.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

STOPGAP 500 MICRO
Υλικό φινιρίσματος δαπέδων
Κατάταξη κονιάματος:  CT-C7-F3 to BS EN13813:2002

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Γρήγορο στέγνωμα
• Χωρίς προτεϊνη
• Κατάλληλο για ενώσεις κόντρα πλακέ
• Κατάλληλο για περιοχές με ελαφριά  
έως μέτρια κίνηση

• Εφαρμογή με χτένα
• Μπορεί να απλώθεί σε ελάχιστο πάχος
• Ασθενής οσμή

BS EN13813:2002
Το παραπάνω πρότυπο αναφέρεται στις 
ιδιότητες και την επίδοση του προϊόντος 
αλλά και στις προδιαγραφές για τις 
οποίες έχει ελεγχθεί. Οι προβαλλόμενες 
πληροφορίες επικυρώνουν τις ελάχιστες 
αντοχές πίεσης και λυγίσματος που θα 
επιτύχει το προϊόν. 

ΥΛΙΚΑ
Πλαστικοί κουβάδες 25kg

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΠΑΧΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΚΟΥΒΑ 12ΚG

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 
50m2

Μικρο-
επίστρωσηt

50m2 1 κουβάςt

Κατηγορία BS EN 13813:2002 CT-C7-F4

Χρόνος Λειτουργίας υπό 20°C 15-20 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης που να επιτρέπει βάδισμα
υπό 20°C

25 λεπτά
μικρο-επίστρωση

Έτοιμο για τοποθέτηση επικαλύψεων δαπέδου 
(ανάλογα με τη θερμοκρασία)

25 λεπτά μικρο-επίστρωση
1 ώρα για 2-3mm

Αντοχή Πίεσης (N/ mm² )
(BS EN13892-2) 1 μέρα
 7 μέρες
 28 μέρες

 

>3.0
>5.0
>7.0

Αντοχή Λυγίσματος (N/ mm² )
(BS EN13892-2)  1 μέρα
 7 μέρες
 28 μέρες

>1.0
>2.0
>3.0

Κατανάλωση ανά mm πάχους 0.89 kg / m2

Πάχος Εφαρμογής: Ελάχιστο πάχος - 3mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να ετοιμάζονται κατάλληλα: συμπαγή, ξηρά 
(<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν 
την επικόλληση.

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν 
εντελώς και  οποιοιδήποτε ρυποί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να 
αφαιρεθούν. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της 
κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 5°C. 
Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 
48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Oδηγό Προετοιμασίας 
Υποδαπέδων F. Ball.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Το αστάρωμα δεν είναι απαραίτητο.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Αναμείξτε ανά όγκο 2 μέρη σκόνης με 1 μέρος καθαρού νερού χειροκίνητα. 
Σιγουρευτείτε ότι η σκόνη προστίθεται στο νερό και αφού αναμειγνύεται, 
σχηματίζει υφή σκληρής κρέμας χωρίς σβώλους. Αναμείξτε μόνο μια ποσότητα 
που μπορεί να δουλευτεί μέσα στα όρια του χρόνου λειτουργίας του προιόντος.

Πρόσθεση νερού
Εάν αναμειγνύεται έναν συμπληρωμένο κουβά, μην υπερβείτε τα 7.0 λίτρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απλώστε το υλικό ομοιόμορφα στην περιοχή που έχετε προετοιμάσει ώστε 
να διασφαλίσετε μία λειά, επίπεδη και ομοιογενή επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την εφαρμογή στρώσης πάχους 
λιγότερου από 1mm.

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Το STOPGAP 500 στεγνώνει σε βαθμό που να επιτρέπει την τοποθέτηση 
επικαλύψεων δαπέδων, σε 25 λεπτά και σε πάχος λιγότερο του 1mm. Οι 
χαμηλές θερμοκρασίες θα παρατείνουν αυτό το χρόνο.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένο πάχος, οι χρόνοι σκλήρυνσης κα 
στεγνώματος θα παρατειθούν. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κατάλληλη λειαντική σπάτουλα από 
χάλυβα, αιχμηρός κύλινδρος,και κουβάς 
ανάμειξης.

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

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το προιόν πρέπει να αποθηκεύεται με 
ασφάλεια σε σφραγισμένους κουβάδες 
πάνω από το έδαφος σε δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον και να προστατεύεται 
από το ψύχος και τα έντονα ρεύματα 
αέρος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
9 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, 
αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Αυτό το προϊόν 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


