
QCP 4475

Culoare Alb

Consistență Lichid vâscos

Rata de acoperire a 
suprafeței (aprox.) 5.4 m2 per litru, cu o spatulă de 1,5 mm x 5 mm

Timp de uscare (aprox.) 40 de minute, în funcție de temperatură, umiditate  
și capacitatea de absorbție a suprafeței de suport

DATE DESPRE PRODUS

PREZENTARE
STYCCOBOND F40 este un adeziv din emulsie de polimeri sintetici, fără solvent, 
special creat pentru a permite o legătură ușor de îndepărtat a straturilor de bază. 
De asemenea, poate fi utilizat ca adeziv pentru crearea unei legături permanente sau 
temporare la fixarea mochetei. Este un adeziv acrilic care formează un strat permanent 
și transparent la uscare.

Tipul legăturii obținute este influențat de momentul în care mocheta este  
aplicată peste adeziv. Aplicarea mochetei peste adeziv odată ce acesta este uscat 
permite dezlipirea mochetei sau a stratului de bază la nevoie, fără a strica mocheta  
sau stratul de bază. Aplicarea mochetei peste adezivul încă neuscat determină formarea 
unei legături permanente. Poate fi aplicat peste instalațiile obișnuite de încălzire  
prin pardoseală.

STYCCOBOND F40 poate fi utilizat pentru fixarea unei game variate de mochete, 
inclusiv pe cele cu garnitură de pâslă, secundară, unitară și multe altele.  
Este, de asemenea, potrivit pentru fixarea stratului de bază, fiind creat special  
pentru aceste tipuri de legături.

Consultați Ghidul adezivilor F. Ball recomandați pentru detalii privind utilizarea  
în cazul anumitor tipuri de mochete.

STYCCOBOND F40 a fost testat conform standardelor Organizației 
Internaționale Maritime și aprobat pentru instalarea pardoselilor  
în uzul maritim.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP,  
pe o suprafață dură, netedă și uscată, precum sapele de beton sau nisip/ciment,  
furnir, pal, plăci fibrolemnoase de mare densitate.

Suprafețele dure de asfalt trebuie să fie acoperite adecvat cu un strat de minim  
3 mm de sapă autonivelantă STOPGAP.

STYCCOBOND F40 poate fi aplicat direct pe suprafețele neabsorbante, de exemplu, 
membranele impermeabile STOPGAP din rășină epoxidică, oțelul tratat împotriva 
coroziunii, terrazzo și dalele din granit.

Pentru detalii despre alte suprafețe de suport, contactați Departamentul tehnic.

STYCCOBOND F40
Adeziv puternic cu legătură dublă

CARACTERISTICI
•  Oferă opțiunea de lipire nepermanentă 

pentru mochete și sistemele de suport
• Fără solvent
•  Aprobat pentru utilizarea în industria 

maritimă

STANDARDE
Toate aspectele legate de instalarea 
pardoselilor trebuie să fie în concordanță  
cu cerințele Codului britanic standard 
pentru bune practici, adică BS 5325 
(Instalarea pardoselilor textile) și 
specificațiile suplimentare.

AMBALAREA
Găleată 15 litri
 Găleată 5 litri

CÂT DE MULT MATERIAL?

Notă:  Rata de acoperire depinde de starea și  
de capacitatea de absorbție a suprafeței de suport.

INFORMAȚII TEHNICE AMBALAJ APLICATOR
SUPRAFAȚĂ 
ACOPERITĂ/

UNITATE

15 litri 1,5 mm x 5 mm 81 m2

5 litri 1,5 mm x 5 mm 27 m2

CI/Sfb (43) Yt3

Martie 2021

Scanați pentru a urmări 
videoclipul de prezentare  

a produsului



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este esențială pentru instalarea corectă a oricărui 
tip de pardoseală. Suprafețele de suport trebuie să aibă o structură dură, netedă și uscată  
(< 75% RH) și nu trebuie să existe lapte de ciment sau orice alți contaminanți care pot 
afecta adeziunea. Utilizați STYCCOCLEAN C140 pentru a îndepărta urmele de grăsime, 
ulei, săpun etc. de pe suprafețele neabsorbante.

Sapele de beton și nisip/ciment trebuie să fie întărite complet şi orice urmă de lapte  
de ciment sau de alte tratamente de suprafaţă trebuie să fie eliminate. Temperatura  
podelei trebuie să fie menţinută la peste 10 °C pe parcursul aplicării și uscării adezivului. 
Încălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprită cu cel puţin 48 de ore înainte, în timpul  
şi după aplicare.

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

SUPRAFEȚE DE SUPORT UMEDE
Umiditatea relativă (RH) a suprafeței de suport poate fi măsurată utilizând hidrometrul 
digital F. Ball. În cazul în care umiditatea relativă (RH) este mai mare de 75%, este necesară 
aplicarea unei bariere de umiditate STOPGAP adecvate.

NETEZIREA SUPRAFEȚEI 
Pentru a asigura un nivel corespunzător de aderență pentru suprafețele accidentate,  
este recomandată pregătirea acestora folosind o sapă autonivelantă STOPGAP.

AMORSAREA
Suprafețele de suport cu o capacitate de absorbție mare, cum ar fi sapele de nisip/ciment  
și placajele lemnoase, pot determina uscarea rapidă a adezivului, ceea ce înseamnă 
reducerea timpului de utilizare. În acest caz, utilizați amorsa STOPGAP P131 diluată  
cu patru părți de apă și amestecați până la omogenizare. Aceasta trebuie să fie complet 
uscată înainte de a începe instalarea.

Sapele cu sulfat de calciu uscate și pregătite corespunzător, de exemplu, suprafețele 
anhidrice, trebuie să fie amorsate cu STOPGAP P121.

APLICAREA ADEZIVULUI  
SISTEM LEGĂTURĂ DUBLĂ
- Mochete - fixate temporar Se ține spatula aplicatoare în unghi de 60° și se aplică 
adezivul uniform pe toată suprafața. Permiteți uscarea completă a adezivului, pană când 
se obține un strat transparent, înainte de aplicarea mochetei. Respectând instrucțiunile 
producătorului mochetei, întindeți mocheta și presați din centru către margini pentru  
a elimina golurile de aer, apoi aplicați presiune cu o rolă specială de 68 kg, de la un capăt  
la celălalt.

Legătură temporară - suprafețe de suport - Aplicati adezivul pe suport folosind o 
spatulă, în functie de specificatiile producătorului substratului.Permiteți uscarea completă a 
adezivului până la obținerea unui strat transparent, înainte de aplicarea suprafeței de suport. 
Respectați instrucțiunile producătorului suprafeței de suport, întindeți materialul și presați 
din centru către margini pentru a elimina golurile de aer și apoi presați cu STYCCOBOND 
GLYDA sau cu o mătură cu peri moi pentru a asigura aderența completă. Mocheta poate fi 
apoi lipită permanent peste suprafața de suport cu adezivul recomandat, utilizând tehnicile 
uzuale de instalare.

- Mochete - cu legătură permanentă Se ține spatula aplicatoare la un unghi de 60° și 
se aplică adezivul uniform pe toată suprafața. Lăsați adezivul peste suprafață timp de 10 - 15 
minute, înainte de a aplica mocheta. Respectând instrucțiunile producătorului mochetei, 
întindeți mocheta și presați din centru către margini pentru a elimina golurile de aer, apoi 
aplicați presiune cu o rolă specială de 68 kg, de la un capăt la celălalt. Poate fi necesară 
rularea mochetei după 30 minute, în funcție de condiții, pentru a asigura menținerea 
aderenței complete.

MĂSURI DE PRECAUȚIE 
Dacă este specificată o legătură temporară, nu aplicați suprafața de suport sau mocheta 
înainte ca adezivul să fie complet uscat, deoarece acest lucru va afecta dezlipirea sa și  
se poate forma o legătură permanentă. Nu permiteți încărcarea/transportul până  
la instalarea completă a tuturor mochetelor fixate cu adeziv. Covorul și stratul de bază 
trebuie aclimatizate strict în conformitate cu producătorii
instrucșiuni. Nu toate tipurile de mochetă sunt adecvate pentru a fi aplicate peste 
suprafața de suport, de aceea cereți sfatul producătorului înainte de a începe instalarea. Nu 
aplicați adezivul într-un strat prea subțire pentru că astfel se va reduce adeziunea.

Vă sugerăm să întrețineți mocheta prin metode uscate de curățare în locul celor umede, 
reducând astfel riscul deteriorării aderenței cauzate de utilizarea excesivă a soluțiilor  
de curățare.

ACCESORII
Spatula STYCCOBOND 1,5 mm x 5mm „V”, 
rola specială de pardoseală F. Ball de 68 kg,
STYCCOBOND GLYDA.

Accesoriile trebuie să fie curățate cu apă 
caldă și săpun cât timp adezivul nu este 
uscat.

DEPOZITARE 
A se păstra la o temperatură cuprinsă între 
5 °C și 30 °C.
A se proteja de îngheț.

PERIOADA DE VALABILITATE 
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 la 
www.f-ball.com sau pot fi obținute la punctul 
de vânzare sau de la F. Ball and Co. Ltd., la 
adresa menționată mai jos.

Condițiile pot varia. Pentru a vă asigura 
că acest produs este adecvat și pentru a 
confirma actualitatea fișei cu date, contactați 
Departamentul tehnic. 

Pentru mai multe informații despre 
produsele F.Ball sau pentru asistență 
tehnică mai detaliată, 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.com

www.f-ball.com


