
VÖRUUPPLÝSINGAR

KYNNING

STOPGAP F78

STOPGAP F78 er án leysiefna, eins þátta kerfi sem er tilbúið til notkunar og 
þornar skjótt sem skapar vatnshelda yfirborðshimnu. STOPGAP F78 stöðvar það að 
afgangsraki fari í gegn og hafi áhrif á samsvarandi lagningu gólfefna og því er hægt að 
leggja gólfefni á skjótan máta með þessu efni.

STOPGAP F78 þarf að bera á með tveimur umferðum og má nota til að einangra 
afgangsraka þar sem rakastigsgildi eru allt að 95%. Það er blátt að lit sem gerir 
notandanum kleift að stjórna þekjusamræmi á sýnilegan máta. 

UNDIRBÚNINGUR GRUNNS
Nauðsynlegt er að STOPGAP F78 sé borið á hreint og íseygt undirlag. Öll aðskotaefni 
á yfirborðinu, á borð við yfirborðsherði, uppsöfnun agna á sementi o.s.frv. þarf að 
fjarlægja þannig að til verði yfirborð með tiltekinni áferð. Yfirborðsstyrkur undirlagsins 
ætti að vera meiri en 1,5 N/mm2 í samræmi við BS 8204-6 Part 7.2. Orkuflotuð 
steypa ætti að vera undirbúin á vélrænan hátt. Grunnur verður að vera með rakaþétta 
klæðningu. Grófa, ójafna eða skemmda steypu eða jöfnunarlag með sandi/sementi þarf 
að jafna/laga með STOPGAP 1200 PRO, STOPGAP GREEN BAG/114 eða STOPGAP 
460 EXTERIOR REPAIR. 

Samskeyti á milli gólfa þar sem ekki er fyrirséð samfelld hreyfing grunnsins eða litlar 
holur má fylla með epoxýefni á borð við STOPGAP F77 sem blandað er saman við 
hreinan og þurran sand og látið er þorna að fullu áður en klæðningin er sett á.

Lágmarka þarf mynduna gata ú undirlaginu við jöfnun fyrirfram. 

Mikilvægt er að álestur rakamælis í samræmi við Appendix A í BS 8203 (Installation 
of resilient floor coverings) og BS 5325 (Installation of textile floor coverings) 
fari fram og sé skráður áður en lagning hefst. Frekari upplýsingar er að finna 
í undirbúningsleiðbeiningum F. Ball fyrir undirgólf.

Til að tryggja skjóta og bestu gólflausn mælum við með notkun 
vatnsheldrar yfirborðshimnu STOPGAP F78 sem þornar fljótt 
ásamt STOPGAP FAST-TRACK 30 jöfnunarundirlagi.
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Þéttleiki

Þekja

Verkunartími

Litur

Vökvi

Notkun allt að 95% RH – 3,3m2/kg með tveimur umferðum

Blár

Um það bil 15-30 mínútur fyrir fyrstu umferð við 20°C, gerið 
ráð fyrir 30 mínútum við aðra umferð

QCP 4154

EIGINLEIKAR
•  Heftir för raka allt að 95% RH með 

tveimur umferðum 
• Litur sem stuðlar að samræmi í þekju
• Grunnun ekki nauðsynleg fyrir undirlag
• Þarf ekki að blanda
•  Má loka aftur og geyma til notkunar 

síðar meir

UMBÚÐIR
6 kg eining
12 kg eining
18 kg eining

HVE MIKIÐ EFNI?

Athugasemd: Þekjuhlutfallið gerir ráð fyrir sléttum og 
hreinum fleti. Flötur með mikla áferð eða sem er mjög 
íseygur dregur úr þekjuhlutfallinu.

um það bil  
40m2 allt að 95% RH

um það bil  
60m2 allt að 95% RH

12 kg

18 kg

ÞEKJA HVER EINING
(TVEGGJA UMFERÐA NOTKUN)STÆRÐ

Skanna til að skoða 
kynningarmyndband um vöruna

6 kg
um það bil  

20m2 allt að 95% RH



NOTKUN

Hristið flöskuna til að blanda innihaldinu saman fyrir notkun. 

STOPGAP F78 þarf að bera á með að minnsta kosti tveim umferðum.

Gólfhitinn verður að vera yfir 100C þegar himnan er lögð. STOPGAP F78 ætti að bera 
á allt gólfið og að DPC í veggnum.

Ef um litla íseygu er að ræða eða fullunnið jöfnunarlag á þröngum fleti þarf fyrst að bera 
á þynnta umferð af STOPGAP F78 (1:1 með vatni) og leyfa að þorna (u.þ.b. 20 mín.). 
Þetta tryggir að STOPGAP F78 fari inn í yfirborð jöfnunarlagsins áður en tvær umferðir 
eru bornar af óblönduðu STOPGAP F78.

1. umferð: Notið forhúðaða rúllu til að bera fyrstu umferðina á í eina átt til að tryggja 
að efnið fari vel inn í undirlagið.

2. umferð: Þegar 1. umferð er orðin snertiþurr, um það bil 15-30 mínútur við 20°C,  
skal bera 2. umferð á í rétta stefnu hvað 1. umferð varðar. 

Nauðsynlegt er að húðun náist sem er laus við göt og að viðhaldið sé þekjuhlutfallið 
3,3m2/kg við tvær umferðir.

Þegar borið er á mjög íseyga fleti getur himnan farið inn í undirgólfið og skilið eftir 
daufan glans. Í slíkum tilvikum, eða þegar göt eða veikir blettir eru greinilegir, þarf að 
bera á aðra umferð. 

Berið á viðeigandi STOPGAP jöfnunarundirlag innan 12 klukkustunda frá verkun 
himnunnar til að skapa íseygan flöt sem hentar fyrir notkun límefna. 

Ef himnan er ekki þakin innan 12 klukkustunda frá verkun þarf að bera 
á aðra umferð af STOPCAP F78 og þarf hún að þorna áður en undirlagið  
er lagt. 

Við ákveðnar kringumstæður gæti verið mögulegt að bera á viðeigandi límefni, á borð 
við STYCCOBOND F41, beint á fullverkuðu himnuna.

Upplýsingar um ákveðið gólfefni má finna í leiðbeiningum F. Ball um ráðlögð límefni 
og gagnablöðum um límefni. Einnig má hafa samband við tækniþjónustudeildina og fá 
útprentaða forskrift.

VERKUNARTÍMI

Hann veltur gríðarlega á hitastiginu. Við 20°C umhverfishita skal bíða í 15-30 mínútur  
þar til fyrsta umferðin verður snertiþurr og síðan bera á aðra umferð. Bíðið í 30 mínútur 
eftir að önnur umferð verði þurr.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

Ekki nota STOPGAP P131 til að grunna STOPGAP F78. 

Samskeyti sem hönnuð eru til að heimila hreyfingu undirgólfsins þarf að brúa með 
vatnsheldri STOPGAP F78 yfirborðshimnu. Þessi samskeyti þarf að þétta með 
viðeigandi vatnsheldu, sveigjanlegu þéttiefnasambandi eftir lagningu himnunnar.

Ekki nota undirgólf með gervianhýdríði eða öðru gifsi/súlfati.

Hentar ekki til notkunar á undirgólfum með gólfhita.

VERKFÆRI
Málningarúlla.
Þvoið verkfæri með volgu vatni strax 
eftir notkun.

GEYMSLA
Geymið við 5ºC til 30ºC.

GEYMSLUÞOL
12 mánuðir í óopnum ílátum og geymt  
við góðar aðstæður.

HEILBRIGÐIS- OG 
ÖRYGGISÁBENDING
Þessi vara er ekki flokkuð. Verðið ykkur 
úti um viðeigandi öryggisblað og fylgið 
ráðleggingum þar. Hægt er að nálgast slíkt  
á www.f-ball.co.uk.

Einnig má óska eftir því á sölustað eða frá 
F. Ball and Co. Ltd. á því heimilisfangi sem má 
finna að neðan.

Vinsamlegast hafðu samband við 
tækniþjónustudeild okkar til að tryggja að 
þessi vara sé viðeigandi og til að staðfesta að 
þetta upplýsingablað sé núverandi, aðstæður 
á starfsstöðvum eru mismunandi.

Vinsamlegast hafið samband á 
eftirfarandi heimilisfang til að fá 
frekari upplýsingar um vörur F. Ball. 
eða ítarlegra tækniaðstoð.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Bretland

Sími: +44 (0) 1538 361633
Fax:  +44 (0) 1538 361622
Fax tækniþjónustunnar: +44 (0) 1538 361567
Netfang: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


