
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το STOPGAP ACCELERATOR είναι ένα πρόσμειγμα το οποίο μειώνει το χρόνο 
σκλήρυνσης των STOPGAP F75 και STOPGAP F76 σε περίπου 3 ώρες σε θερμοκρασία 
20°C, επιτρέποντας την πρόωρη τοποθέτηση δαπέδων σε ταχεία προγράμματα 
κατασκευής.
Αναφερθείτε στα σχετικά φύλλα πληροφοριών για τις οδηγίες εφαρμογής των 
προϊόντων STOPGAP F75 και STOPGAP F76.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου με το σκληρυντικό STOPGAP F75 ή STOPGAP 
F76 μέσα στο δοχείο της ρητίνης. Χρησιμόποιώντας ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι που έχετε 
συνδέσει σε ένα τρυπάνι χαμηλής ταχύτητας, ανακατέψτε τα συστατικά για περίπου 2 
λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί ενιαίο χρώμα και υφή. Ξύστε τις πλευρές του δοχείου για 
να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη των συστατικών. Είναι απαραίτητο να αδειάσετε όλο 
το υγρό από το δοχείο με το σκληρυντικό. Το STOPGAP ACCELERATOR θα πρέπει 
να προστεθεί στη ρητίνη και το σκληρυντικό και να αναμειχθεί για 1 επιπλέον λεπτό. 
Τα STOPGAP F75 και STOPGAP F76 σκληραίνουν μέσω χημικής αντίδρασης. Είναι 
σημαντικό να εφαρμόζετε την μεμβράνη στο δάπεδο αμέσως μετά την ανάμειξη 
ώστε να αποτρέψετε τη σκλήρυνση μέσα στον κουβά.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την ανάμειξη και αφού χυθεί στο δάπεδο, τα STOPGAP F75 και STOPGAP F76 
μαζί με το STOPGAP ACCELERATOR θα διατηρήσουν τις ιδιότητές τους για περίπου 
30 λεπτά υπό θερμοκρασία 20°C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο χρόνος αυτός θα 
αυξηθεί.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Όταν χρησιμοποιείτε το STOPGAP ACCELERATOR, ο χρόνος στεγνώματος
των STOPGAP F75 και STOPGAP F76 μειώνεται σε 3 ώρες υπό θερμοκρασία δαπέδου 
20°C i

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Χρήση ΜΟΝΟ με τις μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP F75 ή F76.
Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ 1 συσκευασία STOPGAP ACCELERATOR ανά 5kg STOPGAP 
F75 ή STOPGAP F76.
ΜΗΝ αποθηκεύετε τα υλικά υπό θερμοκρασία 25°C πριν την ανάμειξη καθώς θα μειωθεί 
ο χρόνος λειτουργίας
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει αδειάσει από το υγρό.
Μην ανακατεύετε
περισσότερη από την ενδεικτική ώρα καθώς δημιουργείται θερμότητα που ελαττώνει το 
χρόνο λειτουργίας του μείγματος.
Μην το προσθέσετε στο STOPGAP F76 HP.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. Προστατεύστε από το ψύχος. 

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

ΥΛΙΚΑ
Τενεκές 250ml  – 6 ανά χαρτόνι 

stopgap accelerator
ΠΡΟΣΜΕΙΓΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
Για χρήση ΜΟΝΟ με μεμβράνες στεγανοποίησης 
STOPGAP F75 και STOPGAP F76

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μειώνει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος του            

STOPGAP F75 και STOPGAP F76 επιτρέποντας  
την πρόωρη εγκατάσταση επικαλύψεων δαπέδων 
σε γρήγορα πογράμματα κατασκευών.

• Μειώνει τον χρόνο στεγνώματος σε περίπου 3 
ώρες στους 20°C

ΠΡΟΤΥΠΑ
Όλα τα θέματα που αφορούν τις επικαλύψεις 
δαπέδων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
σχετικού εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα 
Πρακτικής δηλαδή του BS5325 (Τοποθέτηση 
υφαντών καλυμμάτων δαπέδου) ή του BS 8203 
(Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδων) 
και τις συμπληρωματικές προδιαγραφές.

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.

 F. Ball and Co. Ltd.
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
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Χρώμα Πορτοκαλί

Υφή Παχύρευστο Υγρό

Χρήση 1 συσκευασία 250ml ανά 5kg STOPGAP F75 ή F76 και
2 συσκευασίες 250ml ανά 10kg STOPGAP F75 ή F76

Χρόνος λειτουργίας (κατά 
προσέγγιση) 

30 λεπτά υπό θερμοκρασία δαπέδου 20°C

Χρόνος στεγνώματος 
(κατά προσέγγιση)

3 ώρες υπό θερμοκρασία δαπέδου 20°C

QCP 2433


