
QCP 4475

Χρώμα Λευκό

Υφή Παχύρρευστο υγρό

Κάλυψη  
(κατά προσέγγιση) 5.4 m2 ανά λίτρο με σπάτουλα 1,5 mm x 5 mm

Χρόνος στεγνώματος 
(κατά προσέγγιση)

40 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία 
και την απορροφητικότητα του υποδαπέδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΊΣΑΓΩΓΗ
Το STYCCOBOND F40 είναι μια συνθετική κόλλα γαλακτώματος πολυμερούς 
χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένη να παρέχει αποσπώμενη συγκόλληση για αφαιρούμενα 
υποστρώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη ή αποσπώμενη κόλλα 
κατά τη στερέωση ταπήτων. Έχει ως βάση το νερό και όταν στεγνώνει σχηματίζει  
μια καθαρή και διαφανή, κολλώδη στρώση.

Ο τύπος της συγκόλλησης που θα πραγματοποιηθεί εξαρτάται από το πότε το 
επίστρωμα δαπέδου θα στρωθεί επάνω στην κόλλα. Όταν το επίστρωμα δαπέδου 
στρώνεται επάνω σε στεγνή κόλλα, το υπόστρωμα ή ο τάπητας έχουν τη δυνατότητα 
να σηκώνονται όταν είναι απαραίτητο, χωρίς να προξενείται ζημιά στο επίστρωμα 
δαπέδου ή στο υποδάπεδο. Όταν το επίστρωμα δαπέδου στρώνεται επάνω σε υγρή 
κόλλα, επιτυγχάνεται μόνιμη συγκόλληση. Η κόλλα είναι κατάλληλη για χρήση σε 
δάπεδα που βρίσκονται πάνω από υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Το STYCCOBOND F40 είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση ευρείας γκάμας ταπήτων, 
όπως αυτοί με βάση από τσόχα, πρόσθετων υποστρωμάτων, ενιαίων υποστρωμάτων 
και πολλών άλλων ειδών βάσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση 
ορισμένων αφαιρούμενων υποστρωμάτων που είναι σχεδιασμένα για αποσπώμενη 
συγκόλληση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα επιστρώματα δαπέδου ανατρέξτε 
στον Οδηγό προτεινόμενων κολλών της F. Ball.

Το STYCCOBOND F40 έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα  
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και έχει εγκριθεί για χρήση  
σε εγκαταστάσεις στον θαλάσσιο πυθμένα.

Το STYCCOBOND F40 μπορεί να εφαρμοστεί σε λειαντικά υποστρώματα STOPGAP, 
συμπαγή, λεία, ξηρά υποδάπεδα από σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου, 
κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες δαπέδου και σκληρές σανίδες.

H συμπαγής άσφαλτος δαπέδων θα πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο λειαντικό 
υπόστρωμα STOPGAP ελάχιστου πάχους 3 mm.

Το STYCCOBOND F40 μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας επάνω σε μη 
απορροφητικά υποδάπεδα, όπως αδιάβροχες μεμβράνες στεγανοποίησης εποξεικής 
ρητίνης STOPGAP, χάλυβα με αντιδιαβρωτική επεξεργασία, μωσαϊκό και πλακάκια 
από μείγμα γρανίτη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλους τύπους υποδαπέδων, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας μας.

STYCCOBOND F40
ΚΟΛΛΑ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ
•  Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης 

αφαίρεσης για συστήματα ταπήτων  
και υποστρωμάτων

• Χωρίς διαλύτες
• Εγκεκριμένο για θαλάσια χρήση

ΠΡΟΤΥΠΑ
Οτιδήποτε αφορά την εγκατάσταση 
επιστρωμάτων δαπέδου πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού 
Βρετανικού Προτύπου Κώδικα Πρακτικής 
δηλαδή του BS 5325 (Τοποθέτηση 
υφαντών επιστρωμάτων δαπέδου) και τις 
συμπληρωματικές προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ
Δοχείο 15 λίτρων
 Δοχείο 5 λίτρων

ΠΟΣΟ ΥΛΊΚΟ;

Σημείωση:  Οι τιμές κάλυψης εξαρτώνται από 
την κατάσταση και την απορροφητικότητα του 
υποδαπέδου.

ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

15 λίτρα 1,5 mm x 5 mm 81 m2

5 λίτρα 1,5 mm x 5 mm 27 m2

CI/Sfb (43) Yt3
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Σαρώστε για να δείτε 
το βίντεο επίδειξης του 

προϊόντος



ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ
Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδαπέδου είναι απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση 
οποιουδήποτε επιστρώματος δαπέδου. Τα υποδάπεδα θα πρέπει να είναι συμπαγή, 
ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από υπολείμματα και ρύπους, οι οποίοι 
ενδέχεται να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Χρησιμοποιήστε το STYCCOCLEAN C140 
για την απομάκρυνση λίπους, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού κ.λπ. από μη απορροφητικά 
υποστρώματα.

Τα τσιμεντοκονίαμα και τα κονιάματα άμμου/τσιμέντου πρέπει να ξηρανθούν πλήρως 
και να αφαιρεθούν τυχόν εκκρίματα ή επιφανειακές στρώσεις. Η θερμοκρασία δαπέδου 
πρέπει να διατηρείται πάνω από τους 10°C καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος της κόλλας. Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να είναι απενεργοποιημένη 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εφαρμογή, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής και μετά 
από αυτήν.

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

ΥΓΡΑ ΥΠΟΔΑΠΕΔΑ
Η σχετική υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας  
το ψηφιακό υγρόμετρο F. Ball. Όπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%,  
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη αδιάβροχη μεμβράνη επιφανειών STOPGAP.

ΛΕΊΑΝΣΗ 
Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα τοποθετηθεί η κόλλα,  
οι μη επίπεδες και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας 
το κατάλληλο λειαντικό υπόστρωμα STOPGAP.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
Υποδάπεδα υψηλής απορροφητικότητας, όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου, κόντρα 
πλακέ κ.λπ. είναι πιθανόν να προκαλέσουν γρήγορο στέγνωμα της κόλλας, με αποτέλεσμα 
τη μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε το STOPGAP P131 αραιωμένο  
σε 4 μέρη νερού και ανακατέψτε μέχρι να αναμιχθεί πλήρως. Πρέπει να το αφήσετε  
να στεγνώσει καλά πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση.

Ξηρά και κατάλληλα παρασκευασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου, π.χ. ανυδρίτης, 
πρέπει να ασταρώνονται με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΊΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
Αποσπώμενη συγκόλληση - τάπητες - Κρατώντας την οδοντωτή σπάτουλα υπό γωνία 
60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα στο υποδάπεδο. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει 
πλήρως, δημιουργώντας μία διαυγή και κολλώδη στρώση, πριν τοποθετήσετε τον τάπητα. 
Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή ταπήτων, απλώστε το επίστρωμα δαπέδου 
και πιέστε από το κέντρο προς τα έξω για να απομακρύνετε τον αέρα και, στη συνέχεια, 
ασκήστε πίεση κυλώντας έναν κύλινδρο δαπέδου 68 κιλών, από άκρο σε άκρο και από 
πλευρά σε πλευρά.

Αποσπώμενη συγκόλληση - υποστρώματα - ΕΕφαρμόστε την κόλλα στο υποδάπεδο 
χρησιμοποιώντας την οδοντωτή σπάτουλα όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
του υποστρώματος. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει πλήρως, δημιουργώντας μία διαυγή 
και κολλώδη στρώση, πριν τοποθετήσετε το υπόστρωμα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του υποστρώματος, απλώστε το υλικό και πιέστε από το κέντρο προς τα 
έξω για να απομακρύνετε τον αέρα και, στη συνέχεια, ασκήστε πίεση χρησιμοποιώντας 
το STYCCOBOND GLYDA ή μια μαλακή σκούπα από τρίχα για να διασφαλίσετε την 
πλήρη συγκόλληση. Στη συνέχεια, μπορεί αμέσως να γίνει μόνιμη τοποθέτηση του 
τάπητα στο υπόστρωμα, χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη κόλλα με κανονικές τεχνικές 
τοποθέτησης.

Μόνιμη Συγκόλληση - τάπητες - Κρατώντας την οδοντωτή σπάτουλα υπό γωνία 60°, 
απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα στο υποδάπεδο. Αφήστε την κόλλα ανοιχτή για 10 - 15 
λεπτά πριν τοποθετήσετε τον τάπητα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή 
ταπήτων, απλώστε το επίστρωμα δαπέδου και πιέστε από το κέντρο προς τα έξω για 
να απομακρύνετε τον αέρα και, στη συνέχεια, ασκήστε πίεση κυλώντας έναν κύλινδρο 
δαπέδου 68 κιλών, από άκρο σε άκρο και από πλευρά σε πλευρά. Μπορεί να είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ξανά τον κύλινδρο 30 λεπτά αργότερα, ανάλογα με  
τις συνθήκες, για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η πλήρης συγκόλληση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ 
Εάν επιδιώκετε αποσπώμενη συγκόλληση, μην τοποθετείτε το υπόστρωμα ή τον τάπητα 
προτού η κόλλα στεγνώσει εντελώς, καθώς αυτό θα επηρεάσει την αφαίρεσή της και 
μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό μόνιμης συγκόλλησης. Μην επιτρέπετε τη φόρτωση/
κίνηση έως ότου όλες οι κόλλες που χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση κόλλας 
διπλής όψης για τάπητες έχουν στεγνώσει πλήρως. Το χαλί και το υπόστρωμα πρέπει να 
εγκλιματίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους κατασκευαστές οδηγίες.
Δεν είναι όλοι οι τάπητες κατάλληλοι για χρήση σε συστήματα αφαιρούμενου 
υποστρώματος. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τάπητα πριν συνεχίσετε.  
Μην εφαρμόζετε πολύ λεπτό στρώμα κόλλας, καθώς αυτό θα μειώσει την ικανότητα 
συγκόλλησης.

Επισημαίνουμε ότι οι τάπητες συντηρούνται καλύτερα χρησιμοποιώντας μεθόδους 
στεγνού καθαρισμού αντί για υγρή εκχύλιση, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα ζημιάς 

ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Σπάτουλα STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm 
με εγκοπές V, Κύλινδρος δαπέδου F. Ball  
68 kg, STYCCOBOND GLYDA.

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με 
ζεστό νερό και σαπούνι ενόσω η κόλλα 
είναι ακόμα υγρή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Να προστατεύεται από το ψύχος.

ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΖΩΗΣ 
12 μήνες για μη ανοιγμένα δοχεία, 
αποθηκευμένα σε σωστές συνθήκες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΊ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται. Αποκτήστε 
τα σχετικά Τεχνικά φυλλάδια ασφαλείας 
και ακολουθήστε τις συμβουλές που 
παρέχονται. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε 
στον ιστότοπο www.f-ball.co.uk. Μπορείτε 
επίσης να τα προμηθευτείτε από τα σημεία 
πώλησης ή από την F. Ball and Co. Ltd στην 
παρακάτω διεύθυνση.

Επειδή οι συνθήκες των εργοταξίων 
ποικίλλουν, για να διασφαλίσετε ότι αυτό 
το προϊόν και το τεχνικό φυλλάδιο είναι 
κατάλληλο, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
τεχνικής εξυπηρέτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα F. Ball ή για 
περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα 
στοιχεία:

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

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

www.f-ball.com


