
DETALII PRODUS

INTRODUCERE
STYCCOBOND F81 este un adeziv epoxy bicomponent, fara solvent care a fost 
dezvoltat in vederea utilizarii in zone care ar putea fi expuse la apa sau umiditate 
crescuta. In momentul in care adezivul este uscat devine rezistent la apa, ulei si grasime. 
Cu toate ca poate fi utilizat la exterior, nu este recomandata o astfel de destinatie sau 
ca un substitut pentru baiera de umiditate. 

STYCCOBOND F81 poate fi utilizat pentru securizarea unei game variate de 
pardoseli, in care includem pardoselile de vinil si cauciuc, mochetelor de gazon sintetic 
cu suport pvc si mochetele tip neddlepunched.  

Consultati recomandarile din Ghidul adezivilor STYCCOBOND pentru detalii 
specifice utilizarii in cazul anumitor tipuri de pardoseli.   

 STYCCOBOND F81 a fost testat conform standardelor Organizatiei  
 Internationale Maritime si aprobat pentru instalarea pardoselilor in uzul  
 maritim conform DNV - Det Norske Veritas.

STYCCOBOND F81 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP si 
PREPDEK, suprafetele suport dure si netede de beton, granolithic, sape de nisip/ciment 
si placi fibrolemnoase.

Suprafetele dure de asfalt si tarmacadam trebuie sa fie acoperite cu minim 3 mm de 
sapa autonivelanta STOPGAP adecvata. 

Pentru detalii referitoare la alte suprafete suport, va rugam contactati Departamentul 
Tehnic. 

INFORMATII TEHNICE

STYCCOBOND F81
Adeziv epoxidic pentru pardoseala

CARACTERISTICI 
• Timp deschis mare 
• Aplicatii grele 
• Fara solvent
• Spatula aplicatoare
• Aprobat pentru utilizarea in industria 
 maritima.

STANDARDE
Toate aspectele legate de instalarea 
pardoselilor trebuie sa fie in concordanta 
cu cerintele standard ale British Standard 
Code of Practice i.e. BS 8203 (Instalarea 
pardoselilor elastice) sau BS 5325 (Instalarea 
pardoselilor textile) si specificatiile 
suplimentare.

AMBALARE
Kit 5 kg. Rasina si intaritorul sunt disponibile 
in cantitatile adecvate mixului fara a fi 
necesara masurarea.

CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALAJ APLICATOR
SUPRAFATA 
ACOPERITA/ 

UNITATE

5 kilograme 1,5 mm x 5 mm 10 m2

5 kilograme 2 mm x 6 mm 6 m2

Nota: Suprafata acoperita va fi influentata de 
conditiile si absorbanta stratului suport.

Culoare Rasina Galben

Intaritor Albastru

Amestecul Verde 

Consistenta Pasta groasa

Rata de acoperire a 
suprafetei (aprox.)

2m2 / kilogram utilizand o spatula 1,5 mm x 5 mm
1,2m2 / kilogram utilizand o spatula de  2mm x 6 mm

Timp de uscare Peste 60 minute in functie de temperatura, umiditatea si 
absorbanta suprafetei suport. 

Timp de lucru (aprox.) 2 ore la 20º C

Timp uscare La 18º C, traficarea usoara este permisa in 24 h, traficul 
cu roti usoare dupa 3 zile si utilizarea in conditii nor-
male dupa 7 zile. 
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PREGATIREA SUPRAFETEI
Pregatirea corespunzatoare a suprafetei este esentiala pentru instalarea corecta a 
oricarui tip de pardoseala. 

Suprafetele suport trebuie sa aiba o structura dura, neteda si uscata (< 75% RH) si 
orice rezid de lapte de ciment sau alti contaminanti care ar putea afecta aderenta 
trebuie sa fie eliminati. Utilizati STYCCOCLEAN C140 pentru a indeparta urmele de 
grasime, ulei, sapun etc. de pe suprafetele non-absorbante. 
Sapele de beton si nisip/ ciment trebuie să fie pe deplin intarite şi orice rezid de lapte 
de ciment sau alte tratamente de suprafaţa, trebuie sa fie eliminate.

Temperatura podelei trebuie să fie menţinută la peste 10 grade C pe parcursul aplicarii 
si uscarii adezivului. Incălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprita cu cel puţin 48 de 
ore înainte, în timpul şi după aplicare. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam solicitati Ghidul F.Ball de pregatire a 
suprafetelor suport/ F. Ball Subfloor Preparation Guide.

SUPRAFETE SUPORT UMEDE 
Umiditatea relativa (RH) a suprafetei suport poate fi masurata utilizand hidrometrul 
digital F. Ball. In cazul in care, valoarea RH este mai mare de 75% este necesara 
aplicarea unei bariere de umiditate adecvate STOPGAP.

NETEZIREA SUPRAFETEI
Pentru a asigura un nivel corespunzator de aderenta pentru suprafetele accidentate 
este recomandata pregatirea acestora folosind o sapa autonivelanta STOPGAP. 

AMORSAREA
Nu este necesarea amorsarea suprafetei. 

AMESTECUL
Amestecati intaritorul (partea albastra) si apoi rasturnati continutul in recipientul cu 
rasina (partea galbena). Utilizand agitatorul STOPGAP, la o viteza redusa, amestecati 
cele doua componente pentru aproximativ 2 minute sau pana cand se obtine o culoare 
uniforma si consistenta adecvata. Alternativ cele doua componente se pot amesteca 
manual, cu atentie la marginile recipientului, pana cand culoarea devine uniforma. 

APLICAREA ADEZIVULUI 
Pardoselile trebuie sa fie intinse pentru a fi nivelate si taiate corespunzator inainte de 
amestecarea adezivului. 

Se tine trafaletul aplicator in unghi de 60° si se aplica adezivul uniform pe toata 
suprafata care poate fi acoperita in timpul deschis al adezivului. Imediat se intinde 
pardoseala peste adezivul umed, se preseaza din centru catre margine pentru a elimina 
golurile de aer si pentru a asigura contactul cu adezivul. In anumite circumstante, poate 
deveni necesara aplicarea greutatilor peste pardoseala pentru mentinerea contactuluim, 
pana cand adezivul este uscat, aproximativ 12 ore.   

Cand se monteaza pardoseala cu strat suport profilat sau dur aplicati adeziv suficient 
pentru a va asigura ca spatiile sunt umplute atunci cand pardoseala este intinsa peste 
adeziv. Aceasta va avea ca rezultat o rata de acoperire mai mica decat cea mentionata 
mai sus. 

Timpul deschis pentru adeziv va fi influentat de temperatura, umiditate si absorbanta 
suprafetei suport.

PRECAUTII 
Amestecati cantitatile livrate, fara a imparti continutul.
Nu aplicati greutati si nu mutati mobila pe pardoseala pana cand adezivul nu este 
complet uscat.

ACCESORII 
Spatula ‘V’ STYCCOBOND 1.5mm x 5mm 
Trafalet aplicator pentru pardoseli cu strat 
suport neted
Spatula ‘V’ STYCCOBOND 2mm x 6mm 
Spatula pentru textile sau pardoseala cu 
strat suport profilat 
Rola pentru pardoseala F. Ball 68 kg. 

Curatati accesoriile cu STYCCOCLEAN 
C141 imediat dupa utilizare. 

DEPOZITARE
A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 
5°C si 30°C.
A se proteja de inghet. 

PERIOADA DE VALABILITATE
12 luni in recipiente nedesfacute si depozitate 
in conditii corespunzatoare. 

RECOMANDARI SIGURANTA SI 
SANATATE 
Acest produs este clasificat sub Normele 
Chimice (Hazard Information and Packaging 
for Supply). Obtineti materialul Safety Data 
Sheet si urmati recomandarile. Acestea pot 
fi gasite la www.f-ball.co.uk alternativ pot fi 
obtinute la punctul de vanzare sau de la 
F. Ball and Co. Ltd., la adresa mentionata mai 
jos.

Conditiile de mediu sunt variate, de aceea 
pentru a va asigura ca acest produs este 
potrivit si a verifica ca aceste date sunt in 
vigoare, va rugam contactati Departamentul 
Tehnic. 

Pentru informatii suplimentare despre 
produsele F. Ball si asistenta tehnica 
completa, va rugam contactati: 

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


