
EN 13813 Classificatie CT-C16-F6

Verwerkingstijd @ 20°C 10 minuten

Beloopbaar @ 20°C vanaf 20 minuten

Stoffeerbaar vanaf 20 minuten

Druksterkte N/mm2

(BS EN13892-2)  1 dag
 7 dagen
 28 dagen

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

Buigsterkte N/mm2

(BS EN13892-2)  1 dag
 7 dagen
 28 dagen

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

Verbruik per mm laagdikte 1,06 kg /m2

Laagdikte Max. 1 mm

PRODUCTINFORMATIE

INTRODUCTIE
STOPGAP MICRO RAPID is een zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel 
reparatie- en uitvlakmiddel dat volgens de laatste ontwikkelingen in cement-
technologie een uiterst snelle oplossing biedt.  Voor het ultra glad afwerken van 
vloerplaatmateriaal (triplex, spaanplaat, olie-gehard hardboard, etc), en het repareren 
van kleine gebreken in vloeregalisaties, zand/cement-, of calciumsulfaat (anhydriet) 
dekvloeren en andere starre, droge, absorberende oppervlakken voorafgaand aan het 
installeren van vloerbedekkingen.

STOPGAP MICRO RAPID is dimensionaal stabiel en wordt geleverd als zeer fijn, 
voorgemengd droog poeder.  Gemengd met water dient het uiterst dun te worden 
aangebracht (schrapen) met een maximale laagdikte van 1mm. Het is proteïnevrij, 
waardoor het in biologisch gevoelige ruimtes, zoals ziekenhuizen, kan worden gebruikt.

Ondervloeren van vloerplaatmateriaal zoals spaanplaat of hardboard moeten goed zijn 
vastgeschroefd in overeenstemming met plaatselijk geldende normen.

 Maakt deel uit van het assortiment Fast Track producten, voor 
uitermate snelle vloeroplossingen. Ideaal bij weinig tijd of krappe 
deadlines.

 

VERBRUIK
Een smart pack verpakking van 8 kg STOPGAP MICRO RAPID gemengd met 4,0 liter 
schoon water dekt ongeveer 7,5 m2 bij een laagdikte van 1 mm.

Reparatie- en uitvlakmiddel     Snelafbindend, sneldrogend, flexibel.

KENMERKEN
• Snelafbindend, sneldrogend
• Geschikt over schroefgaten en voegen
  tussen platen hardboard
• Kan op afschot worden verwerkt
• Zeer fijn. Ultra gladde afwerking
• Primeren niet nodig
• Flexibel

EN13813:2002
De bovenstaande norm verwijst naar de 
eigenschappen en prestaties van het product 
en de specificatie op basis waarvan het is 
getest. De gegevens bevestigen de minimum 
druk- en buigwaarden van het product.

VERPAKKING
Smart pack van 8 kg

HOEVEEL NODIG?

LAAGDIKTE
VERBRUIK

PER 
VERPAKKING 8 KG

uiterst dun (schrapen) 37,5 m2

1 mm 7,5 m2 

Cement classificatie:  CT-C16-F6 naar EN 13813:2002 
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STOPGAP MICRO RAPID



VOORBEREIDING OPPERVLAK
Vloeroppervlakken dienen goed voorbereid te zijn; structureel in goede staat, 
droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder vuildeeltjes die de hechting kunnen 
verhinderen. 

Beton en zand/cement dekvloeren dienen volledig uitgehard zijn en bleedinglaag, 
coatings of andere behandelingen op het oppervlak moeten zijn verwijderd.  De 
temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en uitharden van het mengsel 
hoger dan 5˚C zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.

PRIMER AANBRENGEN
Primeren is niet nodig.

MENGEN
Handmatig 2 delen poeder met 1 deel schoon water mengen.  Voeg altijd het poeder 
toe aan het water.  Meng tot een stevige consistentie zonder klontjes.  Meng niet meer 
produkt dan binnen de aangegeven verwerkingstijd verwerkt kan worden.

Water toevoegen
Niet meer dan 4,0 liter toevoegen aan 8 kg product, anders duurt het drogen langer.

AANBRENGEN
Verdeel (schraap) het mengsel gelijkmatig over de voorbereide ondervloer om een 
glad en uniform oppervlak te verkrijgen zonder onvolkomenheden. 

Zodra het oppervlak hard genoeg is, en niet door een lijmkam beschadigd wordt, 
kan met veriljmen worden begonnen. Op absorberende ondervloeren is dit 
normaalgesproken 15-20 minuten bij 20˚C.

Droogtijd is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer, omgevings-
temperatuur en vochtigheid.

UITHARDEN
STOPGAP MICRO RAPID  is bij een uiterst dunne laagdikte (schrapen) na 
20 minuten voldoende gedroogd om een vloerbedekking te leggen.  Bij lagere 
temperaturen is deze droogtijd langer. 

STOPGAP MICRO RAPID kan worden aangebracht met een laagdikte tot 3 mm, 
alhoewel dit de droogtijd langer maakt. Zodra echter het oppervlak hard genoeg is, en 
niet door een lijmkam beschadigd wordt, kan met verlijmen worden begonnen. 

VOORZORGSMAATREGELEN
STOPGAP MICRO RAPID is niet geschikt voor ruimtes waarin de temperatuur 
snel kan wisselen, zoals serres en hoge raampartijen, behalve wanneer het wordt 
gebruikt om schroefgaten en voegen tussen plaatmateriaal te vullen.

Alleen binnen gebruiken.

GEREEDSCHAP
Geschikte stalen vlakspaan, mengemmer,

Gereedschap direct na gebruik afspoelen 
met water.

BEWAREN
Ongeopende verpakkingen afgedekt en 
van de grond af bewaren in een koele en 
droge ruimte, beschermd tegen vorst en 
overmatige tocht.

HOUDBAARHEID
12 maanden in ongeopende verpakking 
indien bewaard onder de juiste 
omstandigheden

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg 
het relevante veiligheidsblad en volg de 
adviezen op. 

Veiligheidsbladen zijn te vinden op 
www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd 
bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren.
Neem contact op met onze technische 
adviseurs om er zeker van te zijn dat u 
het juiste product hebt gekozen en dat dit 
informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de 
producten van F. Ball of voor technisch 
advies neem contact op met:

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl


