
STOPGAP 600 er grunnefni sem ætlað er til notkunar þar sem gólfhæð þarf að 
hækka á skjótan og ódýran máta. Það notast í litlum eða miklum mæli og er sett 
á traust íseyg og óíseyg undirgólf.

STOPGAP 600 sest á fullnægjandi máta eftir eins stuttan tíma og 3 klukkustundir 
og er því hægt að setja á það STOPGAP Fast Track 30, 200, 300 eða 1200 sjálfs-
jöfnunarundirlagi áður en nýtt gólfefni er lagt. STOPGAP 600 hentar einnig til notkunar 
undir STOPGAP 800 Wearcoat.

STOPGAP 600 er hvað stærðarhlutföll varðar stöðugt og er forblandað duft sem 
ætlað er til notkunar á bilinu 5-50 mm í einni notkun. Það er án prótíns og má því  
nota á líffræðilega viðkvæmum stöðum.

STOPGAP 600 hentar til notkunar fyrir ýmiss konar undirgólftegundir, þar á meðal 
jöfnunarlag með sandi/Sementi/steypu, gifsi, terrazzo, epoxý- og pólýúretanresín, 
postulíns-og gifsflísar og vatnsheldar STOPCAP yfirborðshimnur.

STOPGAP 600 má einnig dæla á allt að 900 m2 á dag, háð mannafli,
þykkt og þeim búnaði sem notaður er.

ÞEKJA
25 kg poki af STOPGAP 600 blandaður með 4,25 lítrum að hreinu vatni þekur um það 
bil 2,8 m2 við 5 mm þykkt.

VÖRUUPPLÝSINGAR

KYNNING

STOPGAP 600 GRUNNUR
Efni sem fer djúpt til notkunar undir 
STOPGAP Fast Track 30, 200, 300, 800 or 1200
Flokkun jöfnunarefnis: CT-C30-F7 til EN 13813:2002

EIGINLEIKAR
• Djúpar skorur
• Þornar fljótt
• Prótínlaust
• Þykkt frá 5-50 mm í einni notkun
• Hentar fyrir hand- og dælunotkun
• Lítil lykt

EN13813:2002
Ofangreindur staðall vísar til eiginleika 
og frammistöðu vörunnar og forskriftina 
sem hún hefur verið prófuð fyrir. Gögnin 
staðfesta lágmarksþjöppun, sveigjanleika  
og styrkleika sem varan muni ná.

UMBÚÐIR
25 kg fóðraðir pappírssekkir

HVE MIKIÐ EFNI?

NOTKUNAR
ÞYKKT

ÞEKJA
HVER EINING

NOTKUN
HVERS 100m2 

SVÆÐIS

5 mm 2,8 m2 36 pokar

15 mm 0,9 m2 110 pokar

20 mm 0,7 m2 147 pokar

50 mm 0,3 m2 370 pokar

Athugasemd. Þekjuhlutfall fyrir 5-15 mm miðast við  
4,25 lítra af viðbættu vatni og fyrir 20-50mm miðast  
við 4,0 lítra af viðbættu vatni. Þessar tölur eru mismunandi  
í samræmi við ástand undirgólfsins.

EN 13813 flokka auðkenning CT-C30-F7

Vinnutími @ 20°C 20-30 mínútur

Ganga á hörkutími @ 20°C 3 klukkustundir

Reiðubúið til að taka við efnum sem jafna gólf 3 klukkustundir

Þrýstiþol N/mm2

(EN13892-2) 
 1 dagur
 7 dagar
 28 dagar

 

>15,0
>25,0
>30,0

Beygjutogþol N/mm2

(EN13892-2) 
 1 dagur
 7 dagar
 28 dagar

>2,0
>5,0
>7,0

Flæðieiginleikar með því að nota 30 mm ø x 50 mm
flæðihring (EN 12706) 110-130 mm

Notkun fyrir hvern mm þykktar 1,81 kg/m2

Notkunarþykkt 5-50 mm

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
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UNDIRBÚNINGUR YFIRBORÐS
Gólffletir verða að hafa hlotið viðeigandi undirbúning. Verða að vera traustir, þurrir 
(<75%RH) og lausir við mengunarvalda sem kunna að hindra viðloðun. Notið 
STYCCOCLEAN C140 til að fjarlægja feiti, olíu, bón, sápu o.s.frv. af óíseygu undirlagi.

Jöfnunarefni með steypu og sandi/sementi þarf að vera að fullu hert og allar lagðar 
eða yfirborðsmeðferðir þarf að fjarlægja. Hitastig gólfsins þarf að viðhalda við yfir 
5°C við notkun og þurrkun undirlagsins. Slökkva þarf á gólfhita í að minnsta kosti 
48 klukkustundir fyrir, á meðan og eftir notkun.

Hægt er að óska eftir undirbúningsleiðbeiningum fyrir undirgólf til að fá frekari upplýsingar.

GRUNNUN
NAUÐSYNLEGT ER AÐ GRUNNA ALLA FLETI
Íseygir fletir - Grunnið með þynntu STOPGAP P131 til að hindra óstýrða
skjóta þurrkun efnisins.

Óíseygir fletir – á borð við límefnisleifar, terrazzo, gifsflísar og vatnsheldar STOPGAP 
yfirborðsfilmur þarf að grunna með óblönduðu STOPGAP P131 til að tryggja að góð 
viðloðun fáist á milli undirlagsins og undirlagsins.

Grunna skal nota í samræmi við leiðbeiningarnar sem prentaðar eru á flöskuna  
og þarf hann að þorna áður en jöfnunarundirlagið er borið. 

BLÖNDUN
Setjið 4,25 lítra af hreinu vatni út í STOPGAP blöndunarfötu og setjið smám saman allt 
duftið út í á meðan rafmagnsþeytari er notaður sem festur er við rafmagnsbor. Þetta 
er gert þar til fíngerður þéttleiki næst sem er laus við kekki. Efnið ætti að blanda í að 
lágmarki 2 mínútur.

Þegar efnið er borið í á dýpt sem nemur meira en 15 mm er ráðlagt að draga úr
vatnsmagni í 4,0 lítra til að skapa meiri þykkt og hindra aðskilnað blöndunnar. Þetta 
dregur úr þekjuhlutfalli fyrir hverja blandaða einingu. Ítarlegar leiðbeiningar fást með 
því að hafa samband við tækniþjónustudeildina.

Viðbætt vatn
4,0 lítrar að lágmarki - 4,5 lítrar að hámarki fyrir hver 25 kg, háð nauðsynlegum 
þéttleika og flæðieiginleikum. Ekki setja meira en 4,5 lítra af vatni út í 25 kg poka.

DÆLUNOTKUN
Blandið í samræmi við ráðleggingar framleiðanda dælunnar og breytið vatnsflæðinu 
þar til blandan er vel samsett, alveg grár vökvi með engum aðskilnaði á yfirborðinu. 
Flæðisathuganir ætti að framkvæma reglulega við dælingu.

NOTKUN
Hellið blandaða efninu á undirgólfið og látið flæða og ná jafnri áferð. Lágmarks vinna 
með sléttunarskeið er nauðsynleg. Blandaða efnið ætti að bera á við þykkt á bilinu 
5 mm til 50 mm í einni notkun.

ÞURRKUN
Þurrkun ræðst af gleypni undirgólfsins, umhverfishita og rakastigi.

HÚÐUN MEÐ STOPGAP FAST TRACK 30, 200, 300, 800 EÐA 1200
Án tillits til þykktar sem framkvæmd er, þegar STOPGAP 600 hefur sest, yfirleitt 
3 klukkustundir við 20oC, þarf að setja á það að lágmarki 3 mm af STOPGAP FAST 
TRACK 30, 200, 300 eða 1200, háð þeim frammistöðueiginleikum sem nauðsynlegir 
eru. Ef sett er STOPGAP 800 á ætti að bera það á með að lágmarki 5 mm þykkt. Þessi 
tími lengist með lægra hitastigi, t.d. um það bil 6 klukkustundir við 10ºC. 

Þegar STOPGAP 600 er þakið með STOPGAP FAST TRACK 30, 200, 300 eða 800 skal 
grunna flötinn með þynntu STOPGAP P131. Við mælum með að lagning gólfefnis fari fram 
að lágmarki 16 klukkustundum eftir að STOPGAP 200 eða STOPGAP 300 hefur sest. 
STOPGAP 800 ætti að vera í 24 klukkustundir áður en þétt er með STOPGAP SEAL. 

Vinsamlegast athugið: Vinnutími jöfnunarefna þegar borið er á þykka hluta 
STOPGAP 600 getur styst vegna þess hita sem myndast í efninu.

VERKFÆRI
Viðeigandi stálsléttunarskeið, gaddarúlla, 
blöndunarfata, rafmagnsbor og 
rafmagnsþeytari eða viðeigandi dælubúnaður.

Þvoið verkfæri með vatni strax eftir notkun.

GEYMSLA
Þessa vöru þarf að geyma þannig að breitt er 
yfir hana, í óopnuðum pokum fjarri köldum, 
þurrum aðstæðum jarðar, vernda gegn 
frosti og óhóflegum dragsúgi. Raki dregur 
úr geymsluþoli og getur valdið því að duftið 
setjist í sekkinum.

GEYMSLUÞOL
6 mánuðir í óopnum pokum 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 
en 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.

Frekari upplýsingar um vörur F. Ball
eða ítarlegri tæknileg aðstoð má 
nálgast með því að hafa samband við:

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


