
ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD
STOPGAP ACCELERATOR je prídavná látka, ktorá výrazne znižuje dobu vyzretia 
hydroizolačných povrchových membrán STOPGAP F75 a STOPGAP F76  približne na 3 
hodiny pri podlahovej teplote 20°C. Preto umožňuje včasnú pokládku podlahových 
krytín v systéme „rýchla stavba“. Pre úplné aplikačné pokyny si pozrite 
technické listy STOPGAP F75 a STOPGAP F76.

MIEŠANIE
Za stáleho miešania vylejte celý obsah STOPGAP F75 alebo F76 tvrdidla do nádoby so 
živicou. Miešajte miešadlom nasadeným na nízkootáčkovú vŕtačku, až kým nedosiahnete 
jednotnú farbu a konzistenciu (približne 2 minúty). Dôkladne očistite steny nádoby, aby ste 
sa uistili, že všetky zložky boli rozmiešané. Je dôležité, aby ste vyprázdnili celý obsah nádoby 
s tvrdidlom. Teraz do zmesi živice a tvrdidla pridajte STOPGAP ACCELERATOR a miešajte 
ďalšiu minútu. STOPGAP F75 a F76 tvrdnú vďaka chemickej reakcii. Je dôležité, aby bola 
membrána aplikovaná na podklad ihneď po namiešaní. V opačnom prípade môže 
výrobok vo vedre zatvrdnúť.

DOBA SPRACOVANIA
Akonáhle namiešanú zmes STOPGAP F75 alebo F76 s urýchľovačom vylejete na podlahu, 
bude pri 20°C spracovateľná približne 30 minút. Pri nižších teplotách sa táto doba predĺži.

VYZRETIE
S použitím STOPGAP ACCELERATOR sa doba vyzretia STOPGAP F75 a F76 zníži  približne 
na 3 hodiny pri teplote podlahy 20°C.

UPOZORNENIE
Použitie len so STOPGAP F75 alebo STOPGAP F76 hydroizolačnými povrchovými 
membránami.
Miešajte len v pomere 1 jednotka STOPGAP ACCELERATOR na 5 kg STOPGAP F75 alebo 
F76.
Výrobok pred miešaním neskladujte pri teplotách vyšších ako 25°C, malo by to za následok 
skrátenie normálnej doby spracovateľnosti. 
Uistite sa, že nádoba s kvapalnou zložkou je úplne vyprázdnená.
Nemiešajte príliš dlho, malo by to za následok vznik tepla a skrátenie normálnej doby 
spracovania.
Nepridávajte do STOPGAP F76 HP.

SKLADOVANIE
Skladujte medzi 5°C až 30°C.
Chráňte pred mrazom.

TRVANLIVOSŤ
12 mesiacov v uzatvorených nádobách uskladnených v dobrých podmienkach.

BALENIE
250 ml plechovky – 6 ks v krabici.

stopgap accelerator
Urýchľovač
Len pre použitie so STOPGAP F75 alebo STOPGAP F76 
hydroizolačnými povrchovými membránami

VLASTNOSTI
• Výrazne znižuje dobu vyzretia STOPGAP 
 F75 a F76 čo umožňuje včasnú pokládku 
 podlahových krytín v v systéme „rýchla stavba“.
• Znižuje dobu vyzretia  približne na 3 hodiny 
 pri 20°C.

NORMY
Všetky hľadiská pokládky podlahových krytín 
musia byť v súlade s požiadavkami príslušných 
Britských noriem, t.j. BS 5325 (Montáž 
textilných podlahových krytín) alebo BS 8203 
(Montáž pružných podlahových krytín) a 
ďalšími technickými požiadavkami.

ZDRAVOTNÉ A BEZP 
EČNOSTNÉ POKYNY
Tento výrobok 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 :
F. Ball and Co. Ltd.
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

TECHNICKÉ ÚDAJE

CI/Sfb (43) V

September 2010

Farba Jantárová

Konzistencia Viskózna tekutina

Použitie 1 x 250 ml na 5 kg STOPGAP F75 alebo F76 a 
2 x 250 ml na 10 kg STOPGAP F75 alebo F76

Doba spracovania (približne) 30 minút pri teplote podlahy 20°C

Doba vyzretia (približne) 3 hodiny pri teplote podlahy 20°C

QCP 2433


