
ÚDAJE O PRODUKTE

ÚVOD
STYCCOBOND F45 je lepidlo na báze emulzie zmesového polyméru s odolnosťou 
najmä voči PVC zmäkčovadlám, ktoré nezanecháva stopy a dobre odoláva bežnému 
mokrému čisteniu. Je chránené proti biologickému rozkladu a vhodné na použitie pri 
bežnom podlahovom kúrení.

STYCCOBOND F45 môže byť použitý na upevnenie širokej škály vysoko mäkčených 
vinylových podláh, stenových krytín a kobercov s PVC podkladom.

STYCCOBOND F45 môže byť tiež použitý v kombinácii so STYCCOBOND F2 
uvoľňujúcim lepidlom, na vytvorenie uvoľniteľného spoja.

Viď príručku odporúčaných lepidiel STYCCOBOND pre bližšie podrobnosti 
o konkrétnych podlahových krytinách. 

STYCCOBOND F45 sa môže aplikovať na vyrovnávací podklad STOPGAP, hladké 
a suché podklady s pevnou štruktúrou z betónu a s pieskovo – cementovým poterom 
a na podlahovú preglejku.

STOPGAP hydroizolačná povrchová izolácia ( na uzavretie vlhkosti) , pevný podlahový 
asfalt a iné nesavé povrchy musia byť natreté minimálne 3 mm hrubou vrstvou 
prislúchajúceho STOPGAP vyrovnávacieho podkladu.

Pre bližšie informácie o iných podkladoch, kontaktujte naše technické oddelenie.

Farba Biela

Konzistencia Krémová

Výdatnosť (približne) 3 m2 na liter s použitím hladítka 2 mm x 6 mm, alebo 
5 m2 s použitím hladítka 1,5 x 5 mm

Doba schnutia Do 30 minút, v závislosti od teploty, vlhkosti a savosti 
podkladu.

STYCCOBOND F45
Lepidlo na vinylové podlahy a na stenové krytiny.

 VLASTNOSTI
• výborná odolnosť voči plastickej migrácii
• nezanecháva stopy

POŽIADAVKY
Všetky hľadiská inštalácie podlahových 
krytín by mali byť v súlade s požiadavkami 
odpovedajúcich britských noriem, t.j. BS 
8203 ( Montáž elastických podlahových 
krytín ) alebo BS 5325 (Montáž textilných 
podlahových krytín) a s dodatočnými 
špecifikáciami.

BALENIE
15 litrové vedro
5 litrové vedro

KOĽKO MATERIÁLU ?

Poznámka : Výdatnosť závisí od stavu a savosti podkladu.

15 litrov 2mm x 6mm 45m2

15 litrov 1.5mm x 5mm 75m2

5 litrov 2mm x 6mm 15m2

5 litrov 1.5mm x 5mm 25m2

VEĽKOSť BALENIA VEĽKOSť hLADíTKA VýDATNOSť
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PRíPRAVA POVRChU
Dôkladná príprava podkladu je dôležitá pre správnu montáž akejkoľvek podlahovej 
krytiny. Podklad musí mať pevnú štruktúru, musí byť hladký a suchý (<75% RV), bez 
pozostatkov jemných častíc cementu a iných nečistôt, ktoré by ovplyvnili príľnavosť. 
Na odstránenie mastnôt, olejov, leštidiel, mydla a pod. z nesavých povrchov, použite 
STYCCOCLEAN C 140.

Betónové a pieskovo–cementové potery musia byť celkovo ošetrené a bez 
akýchkoľvek pozostatkov častíc cementu alebo povrchovej úpravy. Teplota podlahy 
musí byť udržiavaná nad 10°C počas celej aplikácie a doby schnutia lepidla. Podlahové 
kúrenie musí byť vypnuté najmenej 48 hodín pred, počas a po aplikácii.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte príručku prípravy podkladu spoločnosti F. Ball.

VLhKÉ PODKLADY
Relatívnu vlhkosť (RV) podkladu môžete zmerať pomocou F. Ball-ového digitálneho 
vlhkomera. Tam, kde je RV vyššia ako 75%, by ste mali použiť zodpovedajúcu  izoláciu 
STOPGAP na uzavretie vlhkosti.

STIERKOVANIE 
Aby bola zabezpečená rovinná podkladová plocha, mali by byť nerovné a nepravidelné 
povrchy vhodne upravené použitím príslušnej STOPGAP vyrovnávacej hmoty / stierky.

PENETRÁCIA
Veľmi savé podklady, ako napríklad pieskovo-cementové potery, preglejka a pod. 
môžu spôsobiť prudké vysýchanie lepidla, čím sa zníži čas voľného schnutia. Použite 
STOPGAP P 131 zriedený so 4 dielmi vody a dôkladne premiešajte. Túto zmes 
nechajte dôkladne uschnúť pred pokračovaním v montáži.

Suché a vhodne pripravené sírano vápenaté stierky, napríklad anhydrit, musia byť 
natreté nezriedeným STOPGAP-om P 121.

APLIKÁCIA LEPIDLA
Držte hladítko pod uhlom 60° a rozotrite lepidlo rovnomerne po ploche podkladu, 
ktorá má byť zakrytá, kým je lepidlo dobre roztierateľné.

Nechajte lepidlo schnúť, až kým nebude mať konzistenciu podobnú paste a až potom 
začnite klásť podlahu alebo stenové krytiny, pokiaľ sa lepidlo vytláča a stopy po 
hladítku sa vyrovnávajú.

Podlahovú krytinu prevalcujte z jedného konca na druhý a zo strany na stranu, 
použitím 68 kg valca. O 1 až 4 hodiny neskôr znovu prevalcujte v dvoch smeroch. 

Stenové krytiny  pevne pritlačte po celom povrchu a potom s použitím špachtle alebo 
kefy vyhlaďte od stredu smerom von. Uistite sa, že všetok vzduch je vytlačený a je 
dosiahnutý dobrý kontakt po celej ploche.

OPATRENIA
Zvinutú podlahovú krytinu je potrebné zaťažiť, aby bol zabezpečený kontakt s lepidlom 
až kým nevyschne. 
Vinylové podlahy nespájajte, pokiaľ lepidlo nemalo dostatok času na vytvorenie 
pevného spoja. Obvykle je to 24 hodín.
Neklaďte na podlahu väčšiu záťaž alebo väčšie množstvo nábytku, kým si lepidlo úplne 
nesadne.

NÁSTROJE
STYCCOBOND 2 mm x 6 mm hladítko s 
„V“ vrúbkovaním pre montáž podláh.
STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm hladítko 
s „V“ vrúbkovaním pre montáž stenových 
krytín.

Nástroje umyte teplou mydlovou vodou, 
kým je lepidlo ešte mokré.

SKLADOVANIE
Skladujte pri teplote +5°C až +30°C.
Chráňte pred mrazom.

DOBA TRVANLIVOSTI
12 mesiacov v dobrých podmienkach a  
v uzatvorenom balení.

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ 
UPOZORNENIA
Tento produkt nie je klasifikovaný podľa 
predpisov o chemických látkach ( informácie 
o nebezpečnosti a skladovaní obalov ). 
Bezpečnostný list je pre profesionálnych 
užívateľov k dispozícii na vyžiadanie. 
Vyžiadajte si príslušný bezpečnostný list, 
riaďte sa uvedenými pokynmi. Nájdete ho na 
stránke www.f-ball.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, preto pre 
zaistenie vhodnosti produktu a potvrdenie 
aktuálnosti tohto informačného listu prosím 
kontaktujte naše technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F. Ball a pre detailnejšiu 
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
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


