
Το STOPGAP 850 είναι μια μη διαρθρωτική εξωτερική λειαντική χημική ένωση, κατάλληλη 
για χρήση σε περιοχές ελαφριάς έως βαριάς εργασίας, για την λείανση και ισοπέδωση 
μηχανικά κατεστραμμένων κονιαμάτων άμμου/τσιμέντου. 

Το STOPGAP 850 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την λείανση περιοχών όπως μπαλκόνια, 
πλακόστρωτες εσωτερικές αυλές, γκαράζ και πεζόδρομους και δεν επηρεάζεται από βροχή 
ή ψύχος εφόσον έχει σκληρύνει και στεγνώσει. Είναι επίσης κατάλληλο για την λείανση 
υποδαπέδων πριν την εγκατάσταση μιας κατάλληλης μη ολισθητικής στρώσης ή εξωτερικής 
κάλυψης όπως τεχνητό γρασίδι. 

Το STOPGAP 850 είναι επίσης κατάλληλο για  εσωτερική εγκατάσταση επάνω σε υγρά και 
ανώμαλα κονιάματα, καθώς και κονιάματα άμμου/τσιμέντου, πριν τη χρήση στεγαστικών 
μεμβράνων επιφάνειας STOPGAP ή STOPGAP ISOLATOR MEMBRANE. 

Το STOPGAP 850 μπορεί να λειτουργήσει  ως η μοναδική εξωτερική επιφάνεια. Για ένα πιο 
φυσικό τελείωμα και για τη μείωση του ενδεχομένου ολίσθησης εάν μείνει ακάλυπτο, σας 
συνιστούμε να εγκαταστήσετε μια περεταίρω στρώση στην επιφάνεια, και να διαμορφώσετε 
την τελική υφασμάτινη όψη χτενίζοντας την επικάλυψη. 

Το STOPGAP 850 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αντλία εώς και 900m2 ανά ημέρα, ανάλογα 
με τη χειροκίνηση, το πάχος εφαρμογής και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.

25kg STOPGAP 850 ανακατεμένο με 4.5 λίτρα καθαρό νερό, θα καλύψουν περίπου 3m2, με 
πάχος 5mm. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΥΨΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλο για εξωτερική χρήση
•  Κατάλληλο για χρήση κάτω από στεγαστικές 

μεμβράνες επιφάνειας STOPGAP και 
μονωτικές μεμβράνες STOPGAP

• Χωρίς προτεϊνη
• Πάχος εφαρμογής από 5 – 15 mm
• Μπορεί να συμπληρωθεί εώς και 50mm
• Μπορεί να απλωθεί σε στρώσεις
 
 
BS EN1504-3:2005 
Όταν χρησιμοποιείται ως ένα μη δομικές 
επισκευαστικό PCC mortar για τους 
κανόνες επισκευής 3 (CR) και 7 (PR) και 
για τις μεθόδους επισκευής 3.1 και 7.2, το 
STOPGAP 850 είναι σύμφωνο με τον σχετικό 
τύπο απαιτήσεων του BS EN1504-3:2005.

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Χάρτινες σακούλες 25kg   

  
ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ 100m2

GRADED 
AGGREGATE

5mm 2.90m2 35 μονάδες δεν ισχύει

10mm 1.45m2 69 μονάδες δεν ισχύει

50mm 
filled mix 0.40m2 263 x powder and  

132 x aggregate

Scratch 
Coat 1.5m2 7 μονάδες δεν ισχύει

Σημείωση: Η τιμές κάλυψης για 5-15mm βασίζονται σε 
προσθήκη 4.25 λίτρων νερού και για εώς και 50mm 
βασλιζονται σε προσθήκη 4.0 λίτρων νερού. Αυτές 
οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση του 
υποδαπέδου.

Kατηγορία  BS EN 1504-3 Τάξη R2

Χρόνος Λειτουργίας υπό 20°C 10 – 15 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης έτοιμο για κίνηση υπό 20°C   2 ώρες

Αντοχή Πίεσης N/mm2

(BS EN 13892-2)  28 Μέρες
 

>25 N/mm2

Αντοχή Λυγίσματος N/mm2

(BS EN 13893-2) 28 Μέρες >6 N/mm2

Πυκνότητα (EN 12190) 1900 kg/m3

Περιεχόμενο χλωριούχων ιόντων (EN 1015-17) ≤ 0.05%

Κολλητικός δεσμός (EN 1542) ≥ 0.8 N/mm²

Συγκρατημένη συρρίκνωση / επέκταση (EN 12617-4)  ≥ 0.8 N/mm²

Ολισθητική αντίσταση  
(EN 13036-4)

Χωρίς επικάλυψη Class II > 40 units dry

Με επικάλυψη Class III > 55 units wet

Τριχοειδή απορρόφηση  (EN 13057)  ≤ 0.5 kg/m².h-0.5

Αντίσταση τριβής (EN 13892-4) AR 1.0

Ιδιότητες ροής με δαχτυλίδι ροής 30mm ø x 50mm  
(BS EN 12706) 100 - 120mm

Κατανάλωση ανά mm πάχους 1.72 kg/m²

Πάχος Εφαρμογής: Μη συμπληρωμένο
 Συμπληρωμένο   
 (για επιδιόρθωση) 

5 – 15mm 
εώς 50mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Pr4
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STOPGAP 850 EXTERIOR
Εξωτερική λειαντική ένωση δαπέδου
Κατάταξη: Τάξη R2 εώς BS EN 1504-3:2005



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων θα πρέπει να προετοιμαστούν μηχανικά: συμπαγής και στεγνές 
επιφάνειες (εξάληψη νερού) και αφαίρεση κατάλοιπων τα οποία πιθανόν να αποτρέψουν τη συγκόλληση.

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 10°C. Βεβαιωθείτε πως 
όλες οι αρθρώσεις στις οποίες ενδεχομένως να υπάρξει κίνηση, όπως επεκτατικές και μονωτικές 
αρθρώσεις, καλύπτονται με STOPGAP 850 και συμπληρώνονται με το κατάλληλο κολλητικό αρθρώσεων.

Τρύπες ή μεγάλες κοιλότητες βάθους εώς και 50mm, θα πρέπει να συμπληρώνονται χρησιμοποιώντας 
μείγμα συμπληρώματος STOPGAP 850 (δείτε παρακάτω). Όταν το υλικό έχει σκληρύνει επαρκώς, 
μπορείτε να ξεκινήσετε την επίστρωση με απλό μείγμα STOPGAP 850 αφού ασταρώσετε, όπως εξηγεί η 
πιο κάτω περιγραφή. 

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

ΑΣΤΑΡΩΜΑ 
Απορροφητικές επιφάνειες – Κονιάματα ασφάλτου και άμμου/τσιμέντου, θα πρέπει να ασταρώνονται 
με STOPGAP P131, αραιωμένο 1:7 με νερό. 

Ανάμειξη 
Απλό μείγμα: Προσθέστε 4.5 λίτρα καθαρό νερό σε έναν κουβά ανάμειξης STOPGAP και προσθέστε 
σταδιακά όλη την σκόνη ενώ ανακατεύετε χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό χτυπητήρι ενσωματομένο σε ένα 
ηλεκτρικό τρυπάνι βαρέας χρήσεως μέχρι να επιτευχθεί ένα λείο και χωρίς σβώλους μείγμα. Η ανάμειξη 
θα πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 3 λεπτά. 

Σύνθετο μείγμα: Προσθέστε 12.5Kg STOPGAP GRADED AGGREGATE στο έτοιμο απλό μείγμα. Σας 
συνιστούμε να μειώσετε τη στάθμη του νερού αφαιρώντας 0.25 λίτρα για να αποφύγετε τον διαχωρισμό 
του μείγματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
Αναμείξτε ανάλογα με τις οδηγίες των προμηθευτών αντλίας και ρυθμίστε την ταχύτητα ροής του νερού 
μέχρι την εμφάνιση ενός λείου ρευστού, ομοιογενούς υγρού χωρίς διαχωρισμό επιφάνειας. Έλεγχοι ροής 
θα πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή αντλίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Χύστε το αναμειγμένο υλικό επάνω στο προετοιμασμένο υπόστρωμα και αφήστε το να ρέει έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ένα λείο αποτέλεσμα. Η απαραίτητη διεργασία με την λειαντική χτένα είναι ελάχιστη. Η χρήση 
αιχμηρού κυλίνδρου βοηθάει να αποκλειστεί ο αέρας και να λειανθούν οι γραμμώσεις της σπάτουλας. 
Το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος μεταξύ 5 και 15mm μη συμπληρωμένο ή εώς 30mm. Για 
καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να διατηρείτε ελαχιστο πάχος 5mm, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν 
για εξωτερική επικάλυψη.

Το STOPGAP 850 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μικρές κλίσεις. Για να βεβαιωθείτε πως η συνοχή 
είναι κατάλληλη και για να μειώσετε τις ιδιότητες ροής, σας συνιστούμε να μειώσετε το περιεχόμενο νερού 
σε 4.0 λίτρα, για σκληρότερη συνοχή. Εάν κριθεί απαραίτητο μπρούν να γίνουν επιπλέον μειώσεις π.χ σε 
μεγαλύτερα πάχη, αλλά συνιστούμε να μην μειώσετε σε περισσότερο από 3.75kg ανά 25kg προϊόντος.

Το STOPGAP 850 είναι αυτο-λειαντικό αλλά οποιαδήποτε ίχνη από τη σπάτουλα θα πρέπει να τρίβονται 
με πέτρα ανθρακωπυρίτιου όταν το υποδόστρωμα είναι έτοιμο να δεχτεί κίνηση βαδίσματος - συνήθως 60 
λεπτά μετά την εφαρμογή, υπό 20°C. Αυτός ο χρόνος θα παραταθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες π.χ. 
περίπου 4 ώρες υπό 10°C.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
Για να επιτύχετε μια προστατευτική επίστρωση,αναμείξτε 25kg STOPGAP 850 με 4.25 λίτρα νερό 
και εφαρμόστε σε προϊόν πρόσφατης σκλήρυνσης. Χύστε το προϊόν στην επιφάνεια και απλώστε σε 
λεπτές στρώσεις χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα χάλυβα επάνω στην επιφάνεια για να επιτύχετε μια 
υφασμάτινη επιφάνεια. Εναλλακτικά μπορείτε για το τελείωμα να χρησιμοποιήσετε σκούπα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
Το σγτέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδοστρώματος, την περιβάλλουσα 
θερμοκρασία και υγρασία. Για επιφάνειες πάχους 5mm, το STOPGAP 850 μπορεί να δεχθεί τις πλήστες 
επικαλύψεις δαπέδων μετά από 24 ώρες. 
Οι παρακάτω συνθήκες θερμοκρασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας οδηγός εφαρμογής.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

25°C 90 λεπτά 24 ώρες 24 ώρες  2 μέρες

20°C 2 ώρες 24 ώρες 24 ώρες  2 μέρες

15°C 3 ώρες 24 ώρες 24 ώρες  2 μέρες

10°C 4 ώρες  2 μέρες  2 μέρες  3 μέρες

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Το προϊόν εφαρμογής θα πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο την ώρα της εγκατάστασης και την ώρα 
του στεγνώματος – εάν κριθεί αναγκαίο, προσωρινή σκίαση/προστασία θα πρέπει να εφαρμοστεί. 
Μην εφαρμόσετε το προϊόν σε υπερβολικά ανεμώδη καιρικές συνθήκες καθώς αυτό μπορεί να 
επηρεάσει το στέγνωμα της επιφάνειας και την τελική όψη. Βεβαιβωθείτε πως η επιφάνεια δεν μπορεί να 
έρθει σε επαφή με ριπούς όπως φύλλα και σκουπίδια, καθώς αυτά είναι πιθανόν να στεγνώσουν πάνω 
στην επιφάνεια.  
Μην εφαρμόσετε το προϊόν σε βροχερές ή συνθήκες παγετού – εάν κριθεί απαραίτητο, εγκαταστείστε 
προστασία. Προστατέψτε από παγετό κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. 
Η εγκατάσταση STOPGAP 850 σε νέο σκυρόδεμα δε θα πρέπει να γίνει πριν από 28 μέρες.  
Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε υποδοστρώματα δαπέδων ασφάλτου.  
Για συγκεκριμένες οδηγίες για άλλα υποδοσρτώματα δαπέδων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

EΡΓΑΛΕΙΑ 
Κατάλληλη λειαντική σπάτουλα από χάλυβα, 
αιχμηρός κύλινδρος, κουβάς ανάμειξης, 
ηλεκτρικό χτυπητήρι και χειροκίνητο 
χτυπητήρι.

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

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε 
στεγασμένο μέρος, μέσα σε σφραγισμένες 
ακούλες οι οποίες να μην έρχονται σε επαφή 
με το έδαφος. Θα πρέπει να  προστατεύεται 
από το ψύχος και την υπερβολική 
ξηρασία. Εάν αποθηκευτεί σωστά και 
χρησιμοποιηθεί εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία αναγραφής της συσκευασίας, 
η δραστηριότητα του προστηθέμενου 
αναγωγικού μέσου θα διατηρηθεί και όταν 
το προϊόν αναμηχθεί θα περιέχει έως και 
0.0002% (2ppm) διαλυτό χρώμιο (IV) του 
συνολικού στεγνού βάρους του τσιμέντου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
6 μήνες σε σφραγισμένoυς σάκους, 
αποθηκευμένοι υπό καλές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Το STOPGAP 850 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


