
Το STOPGAP MICRO RAPID είναι ένα ευέλικτο κονίαμα ταχείας στερεοποίησης 
και στεγνώματος, κατάλληλο για επιδιόρθωση. Περικλείει τις τελευταίες εξελίξεις 
στην τεχνολογία του τσιμέντου παρέχοντας μια πραγματικά εξαιρετική λύση για 
εργασίες που απαιτούν άμεση διεκπεραίωση. Παρέχει ένα σούπερ λείο φινίρισμα 
σε κατάλληλη κόντρα πλακέ/ελαιοσκληρυμένη ινοσανίδα και χρησιμοποιείται για 
την επισκευή επιφανειακών μικρό-ελαττωμάτων σε σύνθετα λείανσης δαπέδων, 
σε κονιάματα άμμου/τσιμέντου ή θειικού ασβεστίου και άλλες άκαμπτες ξηρές 
απορροφητικές επιφάνειες, πριν από την τοποθέτηση επιστρωμάτων δαπέδου. 

Το STOPGAP MICRO RAPID είναι αδιάσταλτο και παρέχεται ως προ-
αναμειγμένη σκόνη η οποία όταν αναμειγνύεται με νερό θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ως επίστρωση για ανομοιομορφίες σε πάχος έως και 1mm. Δεν περιέχει πρωτεΐνες 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιολογικά ευαίσθητους χώρους.

Τα υποδάπεδα κατασκευής κόντρα πλακέ/ινοσανίδας πρέπει να στερεώνονται γερά 
με βίδες σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

Μέλος της οικογένειας για απόλυτες γρήγορες λύσεις στα δάπεδα. 

ΚΑΛΥΨΗ
Μία σακούλα 8kg STOPGAP MICRO RAPID αναμεμειγμένη με 4,0 λίτρα καθαρού 
νερού θα καλύψει περίπου 7,5m2 πάχους 1mm.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

STOPGAP MICRO RAPID
Κονίαμα Επιδιόρθωσης Δαπέδων Ταχείας Χρήσης
Screed classification: CT-C16-F6 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813:2002

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Γρήγορη στερεοποίηση, γρήγορο 

στέγνωμα
•  Κατάλληλο επάνω από ινοσανίδα /

συνδέσμους κόντρα πλακέ / κεφαλές βιδών
•  Χρησιμοποιείται για δημιουργία 

ομαλοποιημένης άκρης
• Σούπερ λείο φινίρισμα
• Δεν απαιτείται αστάρι
• Ευέλικτο

EN 13813:2002
Το παραπάνω πρότυπο αναφέρεται στις 
ιδιότητες και την απόδοση του προϊόντος, 
καθώς και στην προδιαγραφή στην 
οποία δοκιμάστηκε. Τα δεδομένα που 
παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν τα ελάχιστα 
επίπεδα αντοχής συμπίεσης και κάμψης στα 
οποία το προϊόν θα περάσει τις δοκιμασίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Σακούλα 8kg.

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ
ΠΑΧΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ
ΣΑΚΟΥΛΑ 8KG

Ανομοιομορφία 37,5m2

1mm 7,5m2

Χαρακτηρισμός ταξινόμησης EN 13813 CT-C16-F6

Χρόνος εργασίας @ 20°C 10 λεπτά

Χρόνος σκληρότητας για περπάτημα @ 20°C Από 20 λεπτά

Έτοιμο να δεχτεί δάπεδα Από 20 λεπτά

Αντοχή συμπίεσης N/mm2

(EN 13892-2) 
1 ημέρα

7 ημέρες
28 ημέρες

>5,0
>10,0
>16,0

Αντοχή κάμψης N/mm2

(EN 13892-2) 
1 ημέρα

7 ημέρες
28 ημέρες

>2,0
>4,0
>6,0

Κατανάλωση ανά mm πάχος 1,06 kg/m2

Εφαρμογή πάχους Ανομοιομορφία σε 1mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Pr4
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QCP 4330



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα: να είναι γερές, 
στεγνές (<75%RH) και χωρίς μολυσματικές ουσίες που ενδεχομένως να αποτρέψουν 
την πρόσφυση.

Οι επιστρώσεις από μείγμα σκυροδέματος και άμμου/τσιμέντου πρέπει να έχουν 
στεγνώσει πλήρως και πρέπει να έχει αφαιρεθεί κάθε έκκριμα σκυροδέματος ή 
επεξεργασία στην επιφάνεια. Η θερμοκρασία του δαπέδου πρέπει να διατηρείται 
πάνω από τους 5ºC σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και στεγνώματος του 
υποστρώματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Οδηγό προετοιμασίας υποδαπέδων  
της F. Ball.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Δεν απαιτείται αστάρωμα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Αναμείξτε κατά αναλογία 2 μέρη σκόνης σε 1 μέρος καθαρού νερού, με το χέρι.  
Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η σκόνη έχει προστεθεί στο νερό και έχει αναδευτεί 
ώστε να σχηματιστεί μια σφικτή ουσία, χωρίς σβόλους. Αναμείξτε μόνο όση 
ποσότητα υλικού είναι εφικτό να εφαρμοστεί εντός του συγκεκριμένου  
χρόνου εργασίας.

Προσθήκη νερού
Μην υπερβαίνετε τα 4,0 λίτρα ανά 8kg, διαφορετικά θα παραταθεί ο χρόνος 
στεγνώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απλώστε το υλικό ομοιόμορφα σε μια περιοχή κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε  
να δημιουργήσετε μια λεία ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. 

Η εφαρμογή κόλλας επάνω στην επιφάνεια μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις η 
επιφάνεια σκληρύνει αρκετά ώστε να μην καταστραφεί από την σπάτουλα της 
κόλλας – συνήθως χρειάζονται 15 έως 20 λεπτά στους 20°C όταν το προϊόν 
εφαρμόζεται σε απορροφητικά υποδάπεδα. 

Το στέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδαπέδου,  
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την υγρασία.

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
Το STOPGAP MICRO RAPID θα στεγνώσει επαρκώς για να επιτραπεί η 
τοποθέτηση των επιστρωμάτων δαπέδου μετά από 20 λεπτά όταν εφαρμόζεται ως 
επίστρωση για ανομοιομορφίες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επεκτείνουν αυτόν τον 
χρόνο στεγνώματος.

Το STOPGAP MICRO RAPID μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 3mm αλλά 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό θα επεκτείνει τους χρόνους στεγνώματος. Ωστόσο, 
η εφαρμογή κόλλας μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μόλις η επιφάνεια σκληρύνει 
αρκετά ώστε να μην καταστραφεί από την σπάτουλα της κόλλας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το STOPGAP MICRO RAPID δεν είναι κατάλληλο για χώρους με γρήγορες 
εναλλαγές θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μόνο για 
την αφαίρεση κεφαλών βιδών και συνδέσμων σανίδων κόντρα πλακέ.

Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές επιφάνειες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κατάλληλη ατσάλινη σπάτουλα λείανσης, 
κουβάς ανάμειξης. 

Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά 
τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αυτό το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται 
σε στεγασμένο χώρο, σε μη ανοιγμένους 
κουβάδες μακριά από το έδαφος σε 
δροσερές και ξηρές συνθήκες, να 
προστατεύεται από το ψύχος και τον 
υπερβολικό αέρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
12 μήνες για μη ανοιγμένες σακούλες και 
αποθηκευμένες σε σωστές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται. Λάβετε 
τα σχετικά Τεχνικά Φυλλάδια ασφαλείας 
και ακολουθήστε τις συμβουλές που 
παρέχονται. 

Τα σχετικά φυλλάδια μπορείτε να τα 
βρείτε στον ιστότοπο www.f-ball.com ή 
εναλλακτικά, μπορείτε να τα λάβετε από το 
σημείο αγοράς ή από την F. Ball and Co. Ltd. 
στην παρακάτω διεύθυνση.

Οι συνθήκες των εργοταξίων ποικίλλουν, 
οπότε για να διασφαλίσετε ότι αυτό 
το προϊόν είναι κατάλληλο και να 
επιβεβαιώσετε ότι αυτό το τεχνικό 
φυλλάδιο είναι τωρινό, επικοινωνήστε με 
το Τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα της F. Ball ή μεγαλύτερη 
τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τηλ.:  +44 (0) 1538 361633
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com


