
ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD
STOPGAP P121 je akrylová penetrácia navrhnutá pre podporu aplikácií 
charakteristických produktov STOPGAP, pre vyhladzovacie stierky pod podklady a to na 
báze kalcium sulfátových  poterov -  anhydrity. Táto penetrácia predchádza neprijateľnému 
rýchlemu vyzretiu lepidiel a vyzretiu vyhladzovacích stierok pod podklady.  
Penetrácia je nehorľavá a  vhodná na normálne podlahové vykurovanie. 
STOPGAP P121 je modrej farby  a poskytuje užívateľovi vizuálnu kontrolu pri aplikácií a 
rovnomernosti nanesenia na podklad. 

SPOTREBA Z BALENIA
Z 5 l balenia napenetrujeme cca 50 m2 podkladu.
Plošná spotreba závisí od stavu a savosti podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený:
• zdravý, hladký, suchý ( < 70%  RH ) a bez kontaminantov, ktoré môžu zabrániť priľnavosti
• kalcium sulfátové potery -  anhydrity by mali byť pripravené v súlade s výrobnými 
technickými predpismi a povrch by mal byť dôkladne povysávaný od zvyškov prachu pred 
použitím výrobku STOPGAP P121.
• teplota povrchu musí prevyšovať 5ºC pri aplikácii  penetrácie  na podklad a  podlahové 
vykurovanie musí byť vypnuté 48 hodín pred aplikáciou penetrácie 
• uistite sa, že podklad je suchý a zahŕňa účinnú ochranu proti vlhkosti ( membránu )
Pre bližšie informácie si vyžiadajte sprievodcu prípravou podkladu.

MIEŠANIE A APLIKÁCIA
Pred použitím dôkladne premiešajte. Nerieďte. Aplikujte STOPGAP P121 na celý  povrch 
plochy, rovnomerne rozprestrite a uistite  sa že je kompletne vyzretý. 

DOBA VYZRETIA
Doba vyzretia sa bude rozlišovať v závislosti na teplote, vlhkosti a nasiakavosti podkladu. Pri 
savých podkladoch a pri teplote 20ºC je  doba vyzretia 20 až 30 minút. Tento čas sa môže 
predĺžiť pri nižších teplotách podkladu. Vyhýbajte sa nadmernému zaťažovaniu podkladu pri 
vyzrievaní penetrácie. Aplikujte vždy čistým náradím.

NÁRADIE
Maliarsky valec alebo stredne ohybný štetec.

ČISTENIE
Nástroje ihneď po použití umyte teplou vodou.

SKLADOVANIE
Skladujte pri teplote 5ºC až 30ºC. Chráňte pred mrazom. 

TRVANLIVOSŤ
12 mesiacov v uzavretých kanistroch uskladnených v dobrých podmienkach.

stOPGAP P121
Akrylová penetrácia

VLASTNOSTI
• je vhodná na kalcium sulfátové potery
• zabezpečuje rýchle vyzretie lepidla a 
 vyhladzovacích stierok pod podklady
• farebná penetrácia zabezpečuje vizuálnu 
 kontrolu 

BALENIE
5L kanister

ZDRAVOTNÉ A 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento výrobok nie je klasifikovaný ako 
chemický. ( Zoznam označení na bezpečné 
používanie (S-vety) nájdete na obale 
daného produktu).  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
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Farba Modrá

Vzhľad Kvapalina

Doba vyzretia pri 20°C 
(približne)

20 – 30 
minút

Spotreba ( približne ) 10 m2 / l

QCP 2695

SPOTREBA MATERIÁLU

BALENIE SPOTREBA 
Z BALENIA

5 litre 50m2

Hodnoty spotreby sú uvedené na základe 
zmiešania s 5,5 l vody v závislosti od vlastností 
podkladu. 


