
ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD
STYCCOBOND F3 je kaučukovo-živicové lepidlo na podlahovú krytinu na báze 
vody, s vynikajúcim spojením za mokra a rýchlym nárastom pevnosti. Je chránený proti 
biologickému rozkladu a vhodný na použitie na podlahové kúrenia.

STYCCOBOND F3 môže byť použitý na zaistenie kobercov z lepených vlákien, 
vrecoviny, plste, kobercov s latexovou alebo gumovo-penovou rubovou stranou a 
korkových štvorcov do hrúbky 3,2 mm.

STYCCOBOND F3 môže byť tiež použitý v kombinácii so STYCCOBOND F2 
kontaktnýmm lepidlom, na vytvorenie uvoľniteľného spoja.

Pre bližšie informácie o jednotlivých podlahových krytinách si pozrite STYCCOBOND 
príručku doporučených lepidiel.

 STYCCOBOND F3 bol testovaný podľa noriem Medzinárodnej Námornej 
 Organizácie a schválený nadáciou DNV (Det Norske Veritas) pre použitie na 
 lodné podlahové systémy.

STYCCOBOND F3 môže byť aplikovaný na STOPGAP nivelačné hmoty, štruktúrne 
pevné, hladké a suché betónové a pieskovo - cementové podklady, preglejku a 
podlahovú drevotriesku alebo drevovláknitú dosku.

Na STOPGAP hydroizolačné membrány, tvrdý podlahový asfalt  a na niektoré nesavé 
povrchy je potrebné najskôr naniesť aspoň 3 mm príslušnej STOPGAP nivelačnej 
hmoty.

STYCCOBOND F3 sa môže na niektoré nesavé povrchy, ako sú liaty betón, terazzo a 
granolit aplikovať priamo, avšak podlahové krytiny s nepriepustnou rubovou stranou by 
na tieto podklady nemali byť lepené priamo, ale je potrebné najskôr aplikovať vhodnú 
STOPGAP nivelačnú hmotu. 

Pre bližšie informácie o iných podkladoch kontaktujte naše technické oddelenie.

stYCCOBOND f3
Lepidlo na podlahovú krytinu

VLASTNOSTI
• Vysoká pevnosť
• Dobré lepenie za mokra
• Vhodný na pokládku väčšiny kobercov
• Schválený pre lodné použitie

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

BALENIA
15 litrové vedierko
5 litrové vedierko 
2,5 litrové vedierko 
1 litrová  nádoba

Poznámka : Plošná spotreba závisí od stavu a savosti 
podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

2.5 litra

45m215 litrov 2mm x 6mm

3m2

5 litrov 2mm x 6mm

7.5m2

VEľKOSť BALENIA

CI/Sfb (43) Yt3

September 2010

Farba Krémovo žltá

Konzistencia Viskózna tekutina

Plošná spotreba (približne) 3 m2 na liter s použitím hladidla o zube 2 x 6 mm.

Čas zavädnutia Do 15 minút, v závislosti od teploty, vlhkosti a savosti 
podkladu.

VEľKOSť OzUBENIA SpOTREBA z 
BALENIE

2mm x 6mm

2mm x 6mm1 liter

15m2

SpOTREBA MATERIÁLU

QCP 2299



pRÍpRAVA pOVRCHU
Vhodná príprava povrchu je dôležitá pre správnu pokládku akejkoľvek podlahovej 
krytiny. Podklad musí mať pevnú štruktúru, musí byť hladký a suchý (< 75% RV), bez 
voľných častíc a nečistôt, ktoré by ovplyvnili priľnavosť. Na odstránenie mastnôt, olejov, 
leštidiel, mydla a pod. z nesavých povrchov použite STYCCOCLEAN C140.

Betón a pieskovo cementové potery musia byť úplne vyzreté, bez akýchkoľvek voľných 
častíc alebo povrchovej úpravy. Teplota podlahy musí byť udržiavaná nad 10°C počas 
celej aplikácie a schnutia lepidla. Podlahové kúrenie musí byť vypnuté aspoň 48 hodín 
pred, počas a po aplikácii.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte F.Ball sprievodcu prípravou podkladu.

VLHKÉ pODKLADY
Relatívnu vlhkosť podkladu (RV) je možné zmerať s použitím F.Ball digitálneho 
vlhkomeru.  Tam kde je RV vyššia ako 75%, by mala byť aplikovaná zodpovedajúca 
STOPGAP hydroizolačná povrchová membrána.

NIVELOVANIE
Na zabezpečenie rovného povrchu, na ktorý sa bude lepiť, by mali byť nerovné 
a nepravidelné povrchy vhodne pripravené pomocou zodpovedajúcej STOPGAP 
nivelačnej hmoty.

pENETRÁCIA
Veľmi savé podklady, ako sú pieskovo - cementové potery, preglejka a pod. môžu 
spôsobiť rýchle schnutie lepidla, čím sa  znižuje čas zavädnutia. Na takéto podklady 
použite STOPGAP P131 zriedený s vodou v pomere 1:4. Pred pokračovaním v pokládke 
nechajte dôkladne uschnúť.

Suché a vhodne pripravené síranovo-vápenaté potery, napríklad anhydrit, musia byť 
penetrované čistým STOPGAP P121.

ApLIKÁCIA LEpIDLA
Držte hladítko pod uhlom 60° a rozotrite lepidlo po celej ploche podkladu, ktorý má 
byť zakrytý, kým je lepidlo citlivé a dobre  roztierateľné.

Savé povrchy –  Podlahovú krytinu položte ihneď, s výnimkou korkových štvorcov .

Montáž korkových štvorcov na málo savé alebo nesavé povrchy – pred 
položením podlahovej krytiny nechajte lepidlo čiastočne zaschnúť, kým nebude mať 
konzistenciu ako pasta.

Hlboko profilované podlahové krytiny alebo podlahové krytiny s hrubou 
rubovou stranou – pre zaistenie dobrého kontaktu môže byť potrebné aplikovať 
viac lepidla. V takých prípadoch použite 3 x 6 mm ozubené hladidlo tvaru V, tým sa 
spomínané pokrytie zníži. Niektoré koberce s jednotnou rubovou stranou vyžadujú 
použitie veľkého ozubeného hladidla.

Postupujte podľa inštrukcií výrobcu podlahovej krytiny. Položte podlahovú krytinu na 
lepidlo a vytláčajte od stredu smerom von, aby ste odstránili vzduch a zaistili celkový 
kontakt s lepidlom.  Prevalcujte 68 kg valcom na podlahy z jedného konca na druhý 
a zo strany na stranu (na podlahové krytiny s penovou rubovou stranou použite 
STYCCOBOND GLYDA), aby ste zaistili celkový kontakt. O 30 minút neskôr a keď 
je podlaha úplne zakrytá, podľa potreby prevalcujte  alebo použite STYCCOBOND 
GLYDA, aby ste zaistili zachovanie celkového kontaktu.

UpOzORNENIE
Podlahovú krytinu nezaťažujte, ani na ňu nepresúvajte nábytok, kým nie je lepidlo úplne 
vytvrdnuté.
Zabráňte mokrému čisteniu podlahy 3 týždne od jej položenia.

NÁRADIE
STYCCOBOND 2 x 6 mm alebo 3 x 6 mm 
ozubené hladidlo tvaru „V“, 68 kg F.Ball valec 
na podlahy, F.Ball STYCOBOND GLYDA 
pre koberce s penovou rubovou stranou a 
orezávací nôž.

Nástroje očistite teplou mydlovou vodou, 
kým je lepidlo ešte vlhké.

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

DOBA pOUŽITEľNOSTI
12 mesiacov v uzatvorených nádobách 
uskladnených v dobrých podmienkach.

zDRAVOTNÉ A 
BEzpEČNOSTNÉ pOKYNY
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa 
predpisov pre chemické látky (Informácie 
o nebezpečnosti a skladovaní obalov). 
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


