
STOPGAP 1100 GYPSUM jest wyrównująco – wygładzającą masą o właściwościach 
samopoziomujących zaprojektowaną specjalnie do aplikacji na podłoża na bazie siarczanu 
wapnia (np. anhydryt) przed instalacją nowych okładzin podłogowych.

STOPGAP 1100 GYPSUM jest wymiarowo stabilny i dostarczany w postaci fabrycznie 
wymieszanego suchego proszku do zastosowań w warstwach 2-10 mm. Nie zawiera białek, 
a wiec może być stosowany w biologicznie wrażliwych pomieszczeniach np. w szpitalach.

STOPGAP 1100 GYPSUM jest podkładem na bazie siarczanu wapnia i jest idealna do 
wygładzania i wyrównywania podłoży o podobnym składzie chemicznym (na bazie siarczanu 
wapnia), ale może być również użyty w szerokim zakresie typów podłóg, w tym na 
membranach przeciwwilgociowych STOPGAP, wylewkach piaskowo cementowych, betonie, 
anhydrycie syntetycznym, minimalnych pozostałościach po klejach, ceramice, żywicach 
epoksydowych i poliuretanowych, posadzkach kamiennych i łupkowych.

WYDAJNOŚĆ
22 kg worek STOPGAP 1100 GYPSUM wymieszany z 5.5 litrami czystej wody posiada 
wydajność ok. 5,0 m2 przy grubości warstwy 2-3 mm.

DAne PrODUkTU

WPrOWADzenie

STOPGAP 1100 GYPSUM
Samopoziomująca masa wyrównawcza,  
na bazie siarczanu wapnia.
Klasyfikacja wylewek: CA-C30-F7 to BS EN 13813:2002 

CeCHY
• Aplikacja od 2 do 10mm
• Umożliwia zastosowanie wypełniacza
  zwiększającego zakres aplikacji do 50mm
• Niskozapachowa
• Posiada niskie pH
• Posiada doskonałe właściwości
  samopoziomujące

BS en13813:2002
Powyższy standard odnosi się do
właściwości i wydajności eksploatacyjnej
produktu oraz specyfikacji, według której
został przetestowany. Przedstawione dane
podają minimalne wartości wytrzymałości
na ściskanie i na zginanie, którymi produkt
będzie się charakteryzował.

OPAkOWAniA
22 kg papierowe worki z wewnętrzną 
warstwą z folii.

ILE MATERIAŁU?
ZUŻYCIE
nA 100m2 

POWierzCHi

2-3mm 5.0m2 20 jednostek 
(worków) n/a

5mm 2.8m2 36 jednostek 
(worków) n/a

10mm 1.4m2 73 jednostki 
(worków) n/a

50mm 0.3m2
278 jednostek masy (proszku) 
i 157 jednostek wypełniacza

UWAGA: Wydajność określono na bazie dodatku 5.5 litra 
wody i będzie zależeć od rodzaju oraz stanu podłoża.

Klasyfikacja wg BS EN 13813 CA-C30-F7

Czas zachowania właściwości roboczych 
przy 20°C   20 - 30 minut

Czas utwardzania przy 20°C 2 godziny

Gotowy do układania wykładzin dywanowych przy 
grubości warstwy 3 mm 24 godziny

Wytrzymałość na ściskanie N/mm2  
(BS EN13892-2) 
 1 dzień
     7 dni
    28 dni

 

>10.0
>15.0
>30.0

Wytrzymałość na zginanie N/mm2 tt 
(BS EN13892-2) 
 1 dzień
     7 dni
    28 dni

>2.0
>3.0
>7.0

pH (EN 13454) 10 - 12

Właściwości płynięcia z zastosowaniem przypływu 
pierścieniowego o średnicy 30mm ø x 50mm
(BS EN 12706)

135-150 mm

Zużycie na 1 mm grubości 1.60 kg / m2

Zakres stosowania bez wypełniacza
 z wypełniaczem

2-10 mm
do 50mm
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA
Warunkiem prawidłowego nałożenia wykładziny podłogowej jest właściwe 
przygotowanie podłoża. Podłoże musi być solidne, gładkie, suche (<75% RH) i wolne 
od zanieczyszczeń, które mogą ujemnie wpływać na przyczepność nanoszonej warstwy. 
Do usuwania tłuszczu (smaru), oleju, pasty, mydła itp. z niechłonnego podłoża należy 
użyć środka STYCCOCLEAN C140. Podłoża na bazie siarczanu wapnia muszą być 
całkowicie utwardzone i suche – zawsze <75% RH lub alternatywnie <0,5% określoną 
przez metodę CM. Należy się upewnić, iż wszelkie zanieczyszczenia takie jak mleczko 
cementowe i stare powłoki są całkowicie usunięte z powierzchni zgodnie z instrukcją 
dostawcy. Temperaturę podłogi należy utrzymywać na poziomie 10°C przez cały czas 
nanoszenia i schnięcia podkładu. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć co najmniej 48 
godzin przed aplikacja, w trakcie aplikacji i po jej zakończeniu. Szczegółowe informacje 
podaje dostępny na życzenie poradnik firmy F. Ball „Przygotowanie podłoża” (Subfloor 
Preparation Guide).

GrUnTOWAnie 
WAŻNE ABY GRUNTOWAĆ WSZYSTKIE POWIERZCHNIE 
Powierzchnie chłonne - Suche (<75% RH) i odpowiednio przygotowane powierzchnie 
anhydrytowe należy zagruntować dwiema warstwami gruntu SOPGAP P121. Pierwsza 
warstwa powinna być rozcieńczona 1:1 z wodą. Drugą warstwę należy nanieść 
nierozcieńczonym gruntem P121. 
Dla innych powierzchni chłonnych należy użyć rozcieńczonego gruntu P131, aby 
zapobiec nadmiernie szybkiemu wysychaniu wylewki. 
Powierzchnie niechłonne takie jak: minimalne resztki kleju, ceramika, kamień, stal oraz 
membrany przeciwwilgociowe STOPGAP, powinny być zagruntowane nierozcieńczonym 
gruntem STOPGAP P131, aby zapewnić dobre przyleganie warstwy podkładu do 
posadzki. 
Grunty powinny być użyte zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie butli oraz powinny 
całkowicie wyschnąć przed przystąpieniem do aplikacji zaprawy.

MieSzAnie 
Mieszanina bez wypełniacza - Wlać 5,5 litra czystej wody do wiadra do mieszania 
zaprawy STOPGAP i stopniowo dodawać cały proszek, cały czas mieszając mieszadłem 
elektrycznym z odpowiednią końcówką aż do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji 
bez grudek. Masę należy mieszać przez co najmniej 2 minuty. 
Mieszanina z wypełniaczem - Dodać 12,5 kg wypełniacza STOPGAP GRADED 
AGGREGATE do przygotowanej wcześniej mieszaniny (mieszanie jak powyżej – 
bez wypełniacza). Można ograniczyć ilość wody do 4,75-5,0 litrów, aby ujednolicić 
konsystencję mieszaniny i zapobiec jej rozwarstwianiu. 
Dodawanie wody 
5,25 litra minimum – 5,75 litra maksimum na 22 kg masy w zależności 
od wymaganej konsystencji i właściwości płynięcia. Nie przekraczać 5,75 litrów wody 
na worek 22 kg.

nAnOSzenie PrzY POMOCY POMPY 
Wymieszać zgodnie z instrukcją producenta pompy i wyregulować szybkość  
przepływu wody aż mieszanka utworzy gładki, ciekły, jednolicie szary płyn bez 
oddzielania się składników na powierzchni. Podczas pompowania należy regularnie 
sprawdzać przepływ.

nAnOSzenie 
Wylać wymieszana masę na przygotowane podłoże i odczekać aż się rozpłynie i 
utworzy gładka powłokę. Wygładzanie szpachla potrzebne jest w minimalnym stopniu. 
Zastosowanie walka z kolcami pomoże wyeliminować pęcherze powietrzne i wygładzić 
linie rozpływu dla uzyskania bardziej jednolitej powierzchni. Wymieszana masę należy 
nanieść tak, by tworzyła warstwę o grubości od 2 mm do 10 mm, ale w razie potrzeby 
można obniżyć do ostrej krawędzi. Dla uzyskania najlepszego rezultatu należy zachować 
średnią grubość 3 mm. 
STOPGAP 1100 GYPSUM jest środkiem o właściwościach samopoziomujących, 
ewentualne drobne nierówności można usunąć przy pomocy środka ściernego, gdy po 
podłożu można już chodzić - normalnie 2 godziny po aplikacji przy temperaturze 20°C

CZAS SCHNIĘCIA  
Czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i wilgotności. 
Na wszystkich powierzchniach, przy nominalnej grubości warstwy 3 mm, podkład 
będzie gotowy do ułożenia wykładzin dywanowych po 24 godzinach, a elastycznych 
wykładzin po 48 godzinach. Przy grubszych warstwach, podkład będzie sechł dodatkowy 
dzień na 1mm grubości. 
Przy grubościach większych niż 20mm (z wypełniaczem) należy upewnić się, że 
zawartość wilgoci jest mniejsza niż 75% RH lub 0,5% przy użyciu metody CM, zanim 
zacznie się instalację jakiejkolwiek okładziny podłogowej.

NARZĘDZIA
Odpowiednia stalowa szpachla do wygładzania, 
wałek z kolcami, kubeł do mieszania zapraw, 
mieszadło do zapraw z odpowiednią 
końcówką.

Narzędzia należy umyć woda, niezwłocznie po 
użyciu.

PrzeCHOWYWYAnie
Produkt należy składować pod przykryciem 
w nieotwartych workach, ponad ziemia, w 
chłodnym, suchym, zadaszonym pomieszczeniu, 
zabezpieczonym przed mrozem i nadmiernym 
przeciągiem. Wilgoć skróci okres trwałości 
produktu i może się przyczynić do wiązania 
masy wewnątrz opakowania.

OKRES TRWAŁOŚCI
6 miesięcy w nieotwartym worku i 
przechowywanym w odpowiednich warunkach

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PrACY
Produkt zaklasyfikowany w rozumieniu
przepisów o środkach chemicznych
Informacje o zagrożeniach i opakowaniach).
Należy zastosować się do zaleceń podanych
we właściwej karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej. Podane na stronie
www.f-ball.co.uk Można również nabyć u
dystrybutora lub w firmie F. Ball and Co. Ltd.
pod adresem podanym poniżej.

Warunki terenowe są różne - aby upewnić
się, ze dany produkt jest odpowiedni i
dane w karcie produktu są aktualne, należy
skontaktować się z działem technicznym
firmy.

Dodatkowych informacji na temat
produktów firmy f. ball oraz pomocy i
porad technicznych udziela:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


