
STOPGAP 700 SUPERFLEX je rýchlo schnúca, samonivelačná hmota vystužená 
skleným vláknom, určená pre použitie na preglejku, pieskovo – cementové, betónové a 
oceľové podklady pred pokládkou novej podlahovej krytiny.

 STOPGAP 700 SUPERFLEX bola testovaná v súlade s IMO FTPC časť 6 (IMO  
 Res.A687(17)) a príloha 2, bod 2.2 a schválená nadáciou DNV pre lodné 
 použitie.  STOPGAP 700 SUPERFLEX môže byť použitá na vhodne 
 pripravené oceľové paluby v málo až veľmi zaťažovaných miestach. 
 USCG osvedčenie č.164.106/EC0575/6087.

Poznámka :  STOPGAP 700 SUPERFLEX  sa nesmie používať ako súčasť 
horizontálneho úseku triedy A.

STOPGAP 700 SUPERFLEX umožňuje pokládku pružných podlahových krytín už po 3 
hodinách pri 20°C, takže je ideálna pre zrýchlenú pokládku a minimalizuje prestoje.

STOPGAP 700 SUPERFLEX je rozmerovo stála a dodávaná ako predmiešaný suchý 
prášok, ktorý je určený na aplikáciu v hrúbke od 2 mm do 10 mm. Neobsahuje 
bielkoviny, čo ju robí vhodnou na použitie v biologicky citlivých priestoroch.

STOPGAP 700 SUPERFLEX môže byť použitá na zaliatie podlahového kúrenia nad 
preglejkou.

PLOŠNÁ SPOTREBA
20 kg vrece STOPGAP 700 SUPERFLEX zmiešané s 5 litrami čistej vody pokryje 
približne 5 m2 pri hrúbke 3 mm.

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

stopgap 700 superflex
Nivelačná podlahová hmota vystužená skleným vláknom
Klasifikácia poteru :  CT-C30-F10 podľa BS EN 13813:2002

VLASTNOSTI
• Vystužená skleným vláknom pre lepšiu 
 flexibilnosť
• Rýchlo schnúca technológia
• Dlhá doba spracovateľnosti
• Určená pre použitie na preglejku, oceľ a 
 vyvýšené panelové systémy
• Aplikácia v hrúbke od 2 do 10 mm
• Vynikajúce samonivelačné vlastnosti
• Schválená nadáciou DNV pre lodné použitie
• Hustota po vyzretí 1650 kg/m3

BS EN 13813:2002
Hore uvedená norma odkazuje na vlastnosti 
a výkonnosť výrobku a špecifikácie, pre 
ktoré bol testovaný. Uvedené údaje 
potvrdzujú minimálnu silu v tlaku a v ohybe, 
ktorú výrobok dosiahne.

BALENIE
20 kg prešívané papierové vrecia.

SPOTREBA MATERIÁLU
NANESENÁ 

hRÚBKA
SPOTREBA z 

BALENIA
SPOTREBA NA 

PLOchU 100 m2

3mm 4,8m2 21 vriec

5mm 2,9m2 35 vriec

10mm 1,4m2 70 vriec

Poznámka : Plošná spotreba je vypočítaná s použitím 5 
litrov vody.

Klasifikácia podľa BS EN 13813 CT-C30-F10

Doba spracovateľnosti pri 20°C 20 až 30 minút

Pochôdznosť pri 20°C 60 minút

Pripravená na položenie podlahovej krytiny na:
savé povrchy pri hrúbke 3 mm
nesavé povrchy alebo hrúbky väčšie ako 5 mm
(závisí od teploty)

3 hodiny
4 hodiny

Sila v tlaku N/mm2 (podľa BS EN 13892-2)
 1 deň
 7 dní
 28 dní

 
>10,0
>20,0
>30,0

Sila v ohybe N/mm2 (podľa BS EN 13893-2) 
 1 deň
 7 dní
 28 dní

>2,5
>5,0
>10,0

Spotreba pri 1 mm hrúbky 1,40 kg / m2

Hrúbka nanášania 2-10 mm
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PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený : pevný, suchý a bez nečistôt, ktoré by 
mohli zamedziť priľnavosť.

Preglejka by mala byť hrubá minimálne 6 mm a priskrutkovaná podľa pokynov 
uvedených v BS 5325 a BS 8203.

Oceľové povrchy musia byť otryskané na SA2½  alebo obrúsené brúsnym kotúčom 
alebo kefou na ST2. Teplota podlahy musí byť udržiavaná nad 10°C počas celej aplikácie 
a schnutia hmoty. Vyvýšené panely musia byť bezpečne upevnené.

Pre informácie o aplikácii na iné podklady kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte nášho sprievodcu prípravou podkladu.

PENETRÁcIA
Savé povrchy je nutné penetrovať zriedeným  STOPGAP P131 s vodou v pomere 1:4, 
aby ste predišli rýchlemu a nekontrolovanému schnutiu hmoty.

Oceľové povrchy sa musia penetrovať nezriedeným STOPGAP P131 penetračným 
náterom.

Penetračný náter použite v súlade s pokynmi uvedenými na obale a pred aplikáciou 
hmoty ho nechajte vyschnúť.

MIEŠANIE
Do STOPGAP nádoby na miešanie nalejte 5 litrov čistej vody a za stáleho miešania 
pridajte všetok prášok až kým nevznikne krémová hmota bez hrudiek. Na miešanie 
použite miešadlo upnuté v elektrickej vŕtačke. Hmotu miešajte minimálne 2 minúty.

OBSAh VODY
Minimálne 4,75 litra, maximálne 5,25 litra na 20 kg balenie v závislosti od požadovanej 
konzistencie a tekutosti. Nepridávajte viac ako 5,25 litra vody.

APLIKÁcIA
Vylejte namiešanú zmes na pripravený povrch a nechajte ho roztiecť a vytvoriť hladký 
povrch. S hladidlom pracujte len minimálne. Použitie prevzdušňovacieho valca pomôže 
eliminovať uzavretý vzduch a vyrovnať stopy po roztekaní, čím vznikne jednotnejší 
vzhľad povrchu. Namiešaná zmes by mala byť nanášaná v hrúbke od 2 až 10 mm, ale 
v prípade potreby sa môže stiahnuť na menšiu hrúbku. Pre dosiahnutie najlepších 
výsledkov by mala byť zachovaná celková hrúbka minimálne 3 mm.

STOPGAP 700 SUPERFLEX je samonivelačná, ale môže zanechať nedokonalosti, 
ktoré sa dajú odstrániť brúsením karborundovým brúsnym kameňom keď už bude 
hmota pochôdzna – zvyčajne po 1 hodine pri 20°C. Tento čas sa predlžuje so zníženou 
teplotou, t.j. približne 2 hodiny pri 10°C.

DOBA SchNUTIA
Doba schnutia závisí od savosti podkladu, okolitej teplote a vlhkosti.

Na savých preglejkových povrchoch bude zmes pripravená na položenie pružných 
podlahových krytín už po 3 hodinách, pri aplikácii v hrúbke 3 mm. Pri nesavých 
povrchoch  alebo pri aplikáciách v hrúbke nad 5 mm sa táto doba predlžuje. Pri zaliatí 
prvkov podlahového kúrenia nesmie aplikačná hrúbka STOPGAP 700 SUPERFLEX 
presiahnuť 10 mm.

UPOzORNENIE
Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.

NÁSTROJE
Vhodné oceľové hladítko, prevzdušňovací 
valec, nádoba na miešanie, elektrická vŕtačka 
a miešač.

Nástroje ihneď po použití umyte vodou.

SKLADOVANIE
Tento výrobok sa musí skladovať prikrytý, 
v uzavretých vreciach na čistom podklade, 
v chladnom a suchom prostredí, chránený 
pred mrazom a nadmerným vetrom. Vlhkosť 
skráti dobu trvanlivosti a môže spôsobiť že 
prášok vo vreci zatvrdne.

TRVANLIVOSŤ
6 mesiacov v uzavretých vreciach 
uskladnených v dobrých podmienkach.

zDRAVOTNÉ A BEzPEČNOSTNÉ 
POKYNY
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa 
predpisov pre chemické látky (Informácie o 
nebezpečnosti a balení dodávok). Obstarajte 
si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa 
pokynmi. Nájdete ho  na www.f-ball.co.uk 
alebo na predajných miestach, prípadne si 
ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. 
poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie 
sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie 
aktuálnosti tohto technického listu, prosím 
kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F. Ball  alebo pre 
podrobnejšiu technickú pomoc, prosím 
kontaktujte :

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

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Technické oddelenie Fax: 
 +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


