
INFORMATII PRODUS

INTRODUCERE
STOPGAP P131 este o amorsa neoprenica care permite aderenta sapei autonivelante 
STOPGAP pe suprafetele netede si neabsorbante. De asemenea, poate fi utilizat ca 
amorsa universala pentru suprafetele absorbante, care permite aderenta si previne 
uscarea rapida si neacceptata a adezivului sau a sapei. Este recomandata aplicarea in 
industria maritima ca parte a sistemului IMO, aprobata de catre DNV. STOPGAP P131 
contine inhibator de rugina in vederea minimizarii riscului de coroziune acolo unde 
a fost aplicata o suprafata de otel sau alt tip de metal, precum pardoselile de acces 
suprainaltate. Se poate utiliza pentru sistemele de incalzire prin pardoseala. STOPGAP 
P131 este de culoare verde ceea ce ii permite utilizatorului aplicarea uniforma in mod 
vizibil. STOPGAP P131 poate fi utilizat pe suprafetele neabsorbante precum barierele 
de umiditate STOPGAP, terrazzo, beton neted, placi ceramice, asfalt, otel, rasini epoxidice 
si poliuretanice si rezidurile minime de adeziv existente. Poate fi de asemenea utilizat pe 
suprafetele absorbante precum sapele de beton, sapele ciment/nisip, placaj, PFL şi PAL.

PREGATIREA
Suprafetele suport trebuie sa fie corespunzator pregatite: dure, uscate (<75% RH) 
si curatate de contaminanti care ar putea afecta aderenta. Sapele de beton, nisip sau 
ciment trebuie să fie pe deplin curatate şi orice rezid de lapte de ciment sau alte 
tratamente de suprafaţă, trebuie sa fie eliminate inainte de aplicarea sapei STOPGAP 
corespunzatoare. Temperatura suprafetei trebuie să fie menţinută peste 10 grade C pe 
parcursul aplicarii si uscarii amorsei. Incălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprita cu 
cel puţin 48 de ore înainte, în timpul şi după aplicare. Asigurati-va ca suprafata suport 
este uscata si incorporeaza o bariera de umiditate.

AMESTECUL SI APLICAREA 
AGITATI PRODUSUL INAINTE DE UTILIZARE
In cazul suprafetelor absorbante adaugati 1 parte STOPGAP 131 si 4 parti apa rece 
curata si amestecati bine pana la omogenizare. Aplicati STOPGAP 131 nediluat, pe 
toata intinderea, in cazul unei suprafete neabsorbante si permiteti uscarea completa.    

TIMPUL DE USCARE
Acesta este influentat de temperatura mediului ambiant, umiditate si absorbanta stratului 
suport. Pentru suprafetele absorbante, la 20°C permiteti uscarea 20 - 30 minute, inaintea 
aplicarii sapei autonivelante STOPGAP sau a adezivului STYCCOBOND. In cazul unei 
suprafete neabsorbante la 20°C, timpul de uscare trebuie extins la 60 minute.  Timpul 
de uscare trebuie sa fie marit corespunzator daca temperatura este mai scazuta decat 
cea recomandata. 

PRECAUTII 
Permiteti traficarea suprafetei numai dupa ce amorsa s-a uscat. 

ACCESORII 
Trafalet de vopsea sau pensula. Spalati accesoriile cu apa calda imediat dupa utilizare. 

DEPOZITARE
A se depozita la o temperatura cuprinsa intre 5°C si 30°C. A se proteja de inghet!

PERIOADA DE VALABILITATE 
12 luni in recipiente nedesfacute si depozitate in bune conditii. 

STOPGAP P131
Amorsa universala neoprenica pentru 
suprafete absorbante si neabsorbante 

CARACTERISTICI
• Se poate utiliza atat pentru suprafete 
 absorbante, cat si neabsorbante
• Se poate utiliza in industria maritima
• Previne uscarea rapida a adezivului si a 
 sapei autonivelante
• Este pigmentat pentru acoperire uniforma 
 controlata
• Contine inhibator de rugina 

AMBALARE
Recipient 5 litrii

RECOMANDARI SANATATE SI 
SIGURANTA
Acest produs nu este clasificat sub Normele 
Chimice (Hazard Information and packaging 
for Supply). Va rugam solicitati materialul 
Safety Data Sheets si urmariti recomandarile 
prezentate. Acestea pot fi gasite la 
www.f-ball.co.uk alternative pot fi obtinute 
de la punctele de vanzare sau de la F. Ball 
and Co. Ltd. la adresa urmatoare. Conditiile 
de mediu sunt variate, de aceea pentru 
a asigura compatibilitatea produsului si a 
confirma aceste date tehnice, va rugam 
contactati Departamentul Tehnic. 

Pentru informatii detaliate despre 
produsele F-Ball si asistenta tehnica 
completa, va rugam contactati:

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
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk

Culoare Verde

Rata de 
acoperire 
(aprox.)

Aplicat diluat pe suprafete absorbante: 
100 m2

Aplicat nediluat pe suprafete 
neabsorbante: 50 m2

Aceste cantitati variaza in functie de 
caracteristicile stratului support. 

Timpul 
de uscare 
(aprox.)

20-30 minute la 20oC pe suprafete 
absorbante
60 minute la 20oC pe suprafete 
neabsorbante. 

INFORMATII TEHNICE
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CAT DE MULT MATERIAL?
AMBALAJ

ACOPERIRE/
UNITATE

5 litrii nediluat* 50m2

5 litrii diluat (4:1)** 100m2

Nota: 
*aplicati Stopgap 131 nediluat pe 
suprafete neabsorbante.
**aplicati Stopgap 131 diluat pe 
suprafete absorbante. 
Ratele de acoperire vor fi influentate de 
conditiile si absorbanta statului suport.
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