
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣαγωγΗ
H STYCCOBOND F3 είναι μια κολλητική, υδατοδιαλυτή (βασισμένη στο νερό) 
ουσία ρητίνης/καουτσούκ, σχεδιασμένη για δυνατό υγρό κράτημα και μέγιστη 
ισχύη. Προστατεύεται κάτα της βιοδιάσπασης και είναι κατάλληλο για χρήση 
πάνω από τις συνηθισμένες υποδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης. 

H STYCCOBOND F3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση τάπητων 
από συνθετικές ύλες, τάπητων με αφρώδεις βάσεις από ρητίνη, λάτεξ, λινάτσα, 
καουτσούκ, καθώς επίσης και για την τοποθέτηση πλακιδίων φελλού πάχους 
έως 3.2mm.

H STYCCOBOND F3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το 
STYCCOBOND F2 Release Sealer για την διευκόλυνση της αποκόλλησης.

Για συγκεκριμένες επικαλύψεις δαπέδων, αναφερθείτε στον Οδηγό των
Προτεινόμενων Κολλών STYCCOBOND.

                   Το προϊόν είναι δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνούς
                   οργανισμού ναυτιλίας και εγκεκριμμένο για χρήση σε τοποθετήσεις
                   ναυτιλιακών δαπέδων από DNV - DET NORSKE VERITAS.

Η STYCCOBOND F3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάνω σε λειαντικά 
υποδοστρώματα STOPGAP, συμπαγή, λεία και ξηρά υποδάπεδα από 
σκυρόδεμα, κονιάματα άμμου/τσιμέντου, νοβοπάν ειδικού τύπου, κόντρα 
πλακέ, χάρντμποαρντ και ξύλο.

Η τσιμεντοκονία, οι μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP καθώς και οι
μη απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική 
επίστρωση STOPGAP ελάχιστου πάχους 3mm. 

Η STYCCOBOND F3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν επάνω σε
ορισμένα μη απορροφητικά υποδοστρώματα όπως πέτρινο σκυρόδεμα, 
μωσαϊκό και γρανόλιθο. Ωστόσο, σε αυτά τα υποδάπεδα δε θα πρέπει να 
επικολλούνται αδιαπέραστες υποστηριγμένες επικαλύψεις δαπέδων και θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο λειαντικό υποδόστρωμα STOPGAP.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλα υποδάπεδα, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας.

stYCCOBOND f3
ΚΟΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΧαΡαΚΤΗΡΙΣΤΙΚα
• Υψηλή αντοχή
• Καλό υγρό κράτημα
• Κατάλληλη για την εγκατάσταση των  

πλείστων τάπητων
• Εγκεκριμένο για ναυτιλιακή χρήση

ΠΡΟΤΥΠα
Όλα τα θέματα που αφορούν τις 
επικαλύψεις δαπέδων πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού 
εθνικού Βρετανικού Προτύπου Κώδικα 
Πρακτικής, δηλαδή του BS5325 
(τοποθέτηση υφαντών καλυμμάτων 
δαπέδου) και τις συμπληρωματικές 
προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥαΣΙΕΣ
Κουβάς 15 λίτρων
Κουβάς 5 λίτρων
Κουβάς 2.5 λίτρων
Δοχείο ενός λίτρου

Σημείωση: Η κάλυψη θα εξαρτηθεί από την κατάσταση και την 
απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.5 λίτρα

45m215 λίτρα 2mm x 6mm

3m2

5 λίτρα 2mm x 6mm

7.5m2

ΜΕγΕΘΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥαΣΙαΣ

CI/Sfb (43) Yt3

Νοέμβριος 2010

Χρώμα Κρεμ/Κίτρινο

Υφή Παχύρρευστο υγρό

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση)

3m² ανά λίτρο, χρησιμοποιώντας χτένα 2mm x 
6mm

Χρόνος Ανοίγματος Έως 15 λεπτά ανάλογα με τη
θερμοκρασία, την υγρασία και την
απορροφητικότητα του υποστρώματος
δαπέδου.

ΜΕγΕΘΟΣ ΣΠαΤΟΥΛαΣ ΚαΛΥΨΗ αΝα 
ΜΟΝαΔα

2mm x 6mm

2mm x 6mm1 λίτρο

15m2

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;

QCP 2299



ΠΡΟΕΤΟΙΜαΣΙα ΕΠΙΦαΝΕΙαΣ
Η κατάλληλη προετοιμασία του υποδοστρώματος είναι απαραίτητη για τη σωστή 
τοποθέτηση οποιασδήποτε επικάλυψης δαπέδου. Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να είναι 
συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την επικόλληση. Για την αφαίρεση γράσου, λαδιού, βερνικιού, σαπουνιού 
κλπ. από μη απορροφητικά υποστρώματα, xρησιμοποιήστε STYCCOCLEAN C140. 

Σκυρόδεμα και κονιάματα άμμου/τσιμέντου θα πρέπει να εξαλιφθούν εντελώς και  
οποιοιδήποτε ρυποί ή κατεργασία επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε όλη τη 
διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος της κόλλας, η θερμοκρασία του δαπέδου 
θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 10°C. Υποδαπέδιες θερμάνσεις θα πρέπει να 
παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον Oδηγό Προετοιμασίας Υποδαπέδων F. Ball.

ΥγΡα ΔαΠΕΔα
Η Σχετική Υγρασία (ΣΥ) του υποδαπέδου μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας  το 
Αναλογικό Υγρόμετρο της  F. Ball. ΄Οπου η τιμή της ΣΥ είναι μεγαλύτερη από 75%, θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP. 

ΛΕΙαΝΣΗ/ΕΠΙΠΕΔωΣΗ
Για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας στην οποία θα γίνει η επικόλληση, οι άνισες 
και ανώμαλες επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
λειαντικό/ισοπεδωτικό STOPGAP. 

αΣΤαΡωΜα
Υψηλώς απορροφητικά υποδάπεδα όπως κονιάματα άμμου/τσιμέντου και κόντρα πλακέ 
κλπ. είναι πιθανό να προκαλέσουν ταχείο στέγνωμα της κόλλας με αποτέλεσμα την 
μείωση του χρόνου ανοίγματος. Χρησιμοποιήστε το STOPGAP P131 αφού το αραιώσετε 
με νερό και ανακατέψετε έως ότου πραγματοποιηθεί ολική διασπορά. Αυτό θα πρέπει να 
εφαρμοστεί και να στεγνώσει πλήρως προτού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.

Ξηρά και κατάλληλα προετοιμασμένα κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτης θα 
πρέπει να ασταρωθούν με μη αραιωμένο STOPGAP P121.

ΕΦαΡΜΟγΗ ΚΟΛΛαΣ
Κρατώντας τη χτένα υπό γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή του 
υποδοστρώματος που μπορεί να καλυφθεί, ενόσω η κόλλα διατηρεί τις κολλητικές της 
ικανότητες και μεταφέρεται εύκολα από τη χτένα στην επιφάνεια εργασίας.

απορροφητικές επιφάνειες - Απλώστε την επικάλυψη δαπέδου αμέσως, εκτός αν 
πρόκειται για πλακάκια φελλού.

Τοποθέτηση πλακακιών φελλού και για επιφάνειες που έχουν μικρή ή καμία 
απορροφητικότητα – αφήστε την κόλλα να στεγνώσει κάπως ώστε να αποκτήσει υφή 
πάστας, πριν τοποθετήσετε την επικάλυψη δαπέδου.

Φωλειδωτές και τραχείς βάσεις επικαλύψεων δαπέδων – Ίσως χρειαστεί να 
εφαρμόσετε επιπλέον κόλλα για να εξασφαλίσετε καλή επαφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
χρησιμοποιήστε μία χτένα 3mm x 6mm με εγκοπές σε σχήμα ‘V’ για να περιορίσετε την
αναγραφόμενη επιφάνεια κάλυψης. Κάποιοι ενιαίοι τάπητες απαιτούν επίσης τη χρήση 
της μεγάλης χτένας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση των επικαλύψεων 
δαπέδων, τοποθετήστε την επικάλυψη του δαπέδου μέσα στην κόλλα και πιέστε από 
το κέντρο προς τα έξω για να αποκλείσετε την είσοδο του αέρα και να εξασφαλίσετε την 
απόλυτη επαφή με την κόλλα. Απλώστε με έναν κύλινδρο δαπέδου 68kg, από το ένα 
άκρο ως την άλλο και από τη μια πλευρά ως την άλλη (για τις επικαλύψεις δαπέδου με 
βάση από αφρώδες υλικό χρησιμοποιήστε το εργαλείο STOCCOBOND GLYDA) για να 
εξασφαλίσετε απόλυτη επαφή. 30 λεπτά αργότερα και αφού το δάπεδο έχει καλυφθεί 
πλήρως, κυλήστε ή χρησιμοποιήστε το εργαλείο STOCCOBOND GLYDA με τον 
κατάλληλο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η απόλυτη επαφή.

ΠΡΟΦΥΛαΞΕΙΣ
Μην ασκείτε βάρη και μην μετακινείτε έπιπλα στην επικάλυψη δαπέδου, έως ότου η 
κόλλα έχει στερεοποιηθεί πλήρως.
Μην καθαρίζετε την επικάλυψη δαπέδου με υγρά έως και τρεις εβδομάδες μετά την 
τοποθέτηση.

ΕΡγαΛΕΙα
Σπάτουλα STYCCOBOND 2mm x 6mm 
ή 3mm x 6mm με εγκοπές V, κύλινδρος 
δαπέδου F. Ball 68Kg, STYCCOBOND 
GLYDA ( για τάπητες ) F. Ball και κοπίδι.

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

αΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 30°C. 
Προστατεύστε από το ψύχος. 

ΔΙαΡΚΕΙα ΖωΗΣ
12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, 
αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γΙα ΤΗΝ ΥγΕΙα ΚαΙ 
ΤΗΝ αΣΦαΛΕΙα ΣαΣ 
Αυτό το προϊόν δεν εντάσσεται στους 
κανονισμούς χημικών ουσιών
(Πληροφορίες για Κινδύνους και για 
Συσκευασίες). Φύλλα Δεδομένων 
Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για 
επαγγελματίες χρήστες αφότου 
ζητηθούν. Μπορείτε να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας www.f-ball.co.uk. 
Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε 
από τα σημέια πώλησης, ή από την 
F. Ball and Co. Ltd  στην πιο κάτω 
διεύθυνση.

Οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας 
ποικίλλουν. Για να επιβεβαιωθείτε 
ότι αυτό το προΪόν είναι κατάλληλο 
και ότι το παρόν φύλλο δεδομένων 
είναι ενημερωμένο, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα προΪόντα F. Ball ή
για περαιτέρω τεχνική βοήθεια,
παρακαλούμε επικοινωνήστε:

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

Τηλ:  +44 (0) 1538 361633
Φαξ: +44 (0) 1538 361622
Φαξ Τεχνικής Εξυπηρέτησης: 
+44 (0) 1538 361567
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


