
STOPGAP MICRO RAPID este un compus flexibil de finisare a pardoselii, cu 
uscare rapidă, care încorporează cele mai noi progrese în tehnologia cimentului, 
oferind o soluție cu adevărat rapidă. Oferă un finisaj ultra-neted pentru placaje/plăcile 
dure adecvate și este utilizat pentru repararea defectelor minore de suprafață ale 
compușilor de netezire a pardoselii, șapelor de nisip / ciment sau sulfat de calciu  
și a altor suprafețe rigide absorbante uscate, înainte de montarea pardoselilor. 

STOPGAP MICRO RAPID este stabil din punct de vedere dimensional și este 
furnizat sub formă de pulbere preamestecată care, atunci când este amestecată cu apă, 
trebuie aplicată ca un strat subțire cu o grosime de până la 1 mm. Nu conține proteine, 
ceea ce permite utilizarea sa pe suprafețele sensibile din punct de vedere biologic.

Pardoseli construite din placaj / plăcile dure trebuie să fie fixate cu șuruburi 
în conformitate cu standardele locale.

Face parte din categoria de soluții rapide pentru pardoseli. 

ACOPERIRE
Un sac de 8kg de STOPGAP MICRO RAPID amestecat cu 4,0 litri de apă curată 
va acoperi aprox. 7,5 m2 la o grosime de 1 mm.

DATE DESPRE PRODUS

INTRODUCERE

STOPGAP MICRO RAPID
Compus pentru finisarea podelei cu uscare rapidă
Clasificare mortar: CT-C16-F6 la EN 13813:2002

CARACTERISTICI
• Aplicare rapidă, uscare rapidă
•  Potrivit peste îmbinările / capetele

de șuruburi din placaj / plăci
• Se pot realiza muchii drepte
• Finisaj ultra-neted
• Nu necesită amorsă
• Flexibil

EN 13813:2002
Standardul de mai sus se referă la 
proprietățile și performanțele produsului 
și specificațiile la care a fost testat.  
Datele prezentate confirmă rezistențele 
minime la compresie și flexiune pe care  
le va atinge produsul.

AMBALAREA
Sac de 8kg

CONSUMUL ESTIMAT?
ACOPERIREA

LA O GROSIME
ACOPERIREA PE

SAC DE 8KG

Cu fierul 
de glet

37,5m2

1mm 7,5m2

Normativ EN 13813 CT-C16-F6

Timp de lucru la 20° C 10 minute

La 20°C se poate trafica După 20 de minute

Permite montarea pardoselii finale După 20 de minute

Rezistența la compresie N/mm2

(EN 13892-2) 
1 Zi

7 Zile
28 Zile

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

Rezistența la flexiune N/mm2

(EN 13892-2) 
1 Zi

7 Zile
28 Zile

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

Material necesar pe mm grosime 1,06 kg/m2

Grosimea de aplicare Aplicare cu fierul de glet 
la 1 mm
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele pardoselilor trebuie pregătite corespunzător: fără defecte, dure, uscate 
(<75% RH) și fără contaminanți care pot împiedica aderența.

Șapele de beton trebuie să fie complet întărite și orice exfoliere sau tratamente  
de suprafață trebuie îndepărtate. Temperatura pardoselii trebuie menținută peste 
5°C pe toată durata aplicării și uscării stratului de acoperire. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să solicitați Ghidul F. Ball de pregătire 
a suprafețelor de suport.

AMORSARE
Nu necesită amorsare.

AMESTECARE
Se amestecă manual 2 părți de pulbere cu 1 parte de apă curată. Asigurați-vă 
întotdeauna că pulberea este adăugată la apă și amestecată pentru a forma o 
consistență compactă, fără bulgări. Se amestecă material suficient care poate fi aplicat 
în timpul de lucru specificat.

Adăugarea de apă
Nu depășiți 4,0 litri la 8 kg, altfel se va prelungi uscarea.

APLICARE
Întindeți materialul în mod uniform peste zona pregătită pentru a oferi o suprafață 
uniformă netedă și fără imperfecțiuni. 

Aplicarea adezivilor pe suprafață poate începe imediat ce suprafața este suficient  
de dură pentru a nu fi deteriorată de spatula pentru adeziv - de obicei între 15 și 20 
de minute la 20°C atunci când este aplicată pe substraturile absorbante. 

Uscarea depinde de absorbanta substratului, de temperatura ambiantă și de umiditate.

ÎNTĂRIREA
STOPGAP MICRO RAPID va fi suficient de uscat pentru a permite montarea 
de pardoseli finale după 20 de minute atunci când este aplicat ca un strat uniform 
de până la 1mm. Temperaturile scăzute vor prelungi timpul de uscare.

STOPGAP MICRO RAPID poate fi aplicat la grosimi de până la 3 mm, dar trebuie 
remarcat că acesta va prelungi timpul de uscare, totuși aplicarea adezivilor poate 
începe imediat ce suprafața este suficient de dură pentru a nu fi deteriorată de spatula 
pentru adeziv.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
STOPGAP MICRO RAPID nu este potrivit pentru zonele supuse schimbărilor 
rapide de temperatură, , cu excepția cazului în care este aplicat doar pentru 
îndepărtarea capetelor de șuruburi și a îmbinărilor plăcilor din placaj.

Potrivit doar pentru suprafețe la interior.

SCULE NECESARE
Fier de glet, găleată de amestecare. 

Spălați sculele cu apă imediat după utilizare.

DEPOZITARE
Acest produs trebuie depozitat în încăperi 
aerisite, în găleți sigilate , -, în locuri uscate și 
răcoroase, protejat de îngheț și de umiditate.

PERIOADA DE GARANȚIE 
12 luni în recipiente nedesfăcute și 
depozitate în condiții corespunzătoare.

RECOMANDĂRI PRIVIND 
SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA
Acest produs nu este clasificat. Obțineți 
Fișele cu date de securitate și urmați 
sfaturile oferite. 

Acestea pot fi găsite pe www.f-ball.com sau 
pot fi obținute de la punctul de cumpărare 
sau de la F. Ball and Co. Ltd. de la adresa  
de mai jos.

Condițiile locului variază, pentru a asigura 
că acest produs este potrivit și conform  
cu această fișă tehnică actuală, vă rugăm  
să contactați Departamentul tehnic  
de service.

Pentru mai multe informații despre 
produsele F. Ball sau pentru asistență 
tehnică detaliată vă rugăm  
să contactați:

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

Telefon:  +44 (0) 1538 361633
Adresa de e-mail: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com




