
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η STYCCOBOND F84 είναι μια εποξειδική κόλλα δυο συστατικών, σχεδιασμένη 
για την εγκατάσταση μιας ευρείας γκάμας επικαλύψεων δαπέδων από φύλλα, 
πάνω σε μεμβράνη μόνωσης STOPGAP και άλλα κατάλληλα υποστρώματα. 
Είναι ιδανική για χρήση σε περιοχές που μπορεί να περιέχουν νερό στην 
επιφάνειά τους και σε περιοχές με βαριά κυκλοφορία. ΄Οταν στεγνώσει γίνεται 
ανθεκτική σε νερό, λάδι και γράσο. Παρόλο που είναι κατάλληλη για εξωτερική 
χρήση, δεν προορίζεται για χρήση ως, ή για υποκατάστατο μεμβράνης 
στεγανοποίησης.

Η STYCCOBOND F84 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μιας 
ευρείας γκάμας επικαλύψεων δαπέδων από βινύλιο και καουτσούκ, φύλλα 
λινόλαιου και υφαντών επικαλύψεων δαπέδων.

Για λεπτομέρειες συγκεκριμένων επικαλύψεων δαπέδων δείτε τον Οδηγό 
Προτεινόμενων Κολλών.

Η STYCCOBOND F84 μπορεί να εφαρμοστεί επάνω σε λειαντικά/ισοπεδωτικά 
υποδοστρώματα STOPGAP, μεμβράνες μόνωσης , συμπαγή, λεία, ξηρά 
υποδοστρώματα σκυροδέματος και κονιάματα άμμου/τσιμέντου, κόντρα πλακέ,  
νοβοπάν ειδικού τύπου και χάρντμποαρντ.

Η τσιμεντοκονία και οι μεμβράνες στεγανοποίησης STOPGAP θα πρέπει να
καλυφθούν με κατάλληλη λειαντική/ισοπεδωτική επίστρωση
STOPGAP, ελάχιστου πάχους 3 mm.

Για χρήση σε συνδυασμό με την μεμβράνη μόνωσης STOPGAP, παρακαλώ 
αποταθείτε στο τεχνικό φύλλο δεδομένων για λεπτομερείς συμβουλές.

Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλες επιφάνειες, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

STYCCOBOND F84
Αντιδραστική κόλλα δύο συστατικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλο για τοποθέτηση προτεινόμενων  

επικαλύψεων δαπέδων σε μεμβράνες 
μόνωσης STOPGAP 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές μου  
 μπορεί να έχουν βαριά κυκλοφορία
• ΄Οταν στεγνώσει γίνεται ανθεκτική σε νερό,  
 λάδι και γράσο 

ΠΡΟΤΥΠΑ
Οι τοποθετήσεις επικαλύψεων δαπέδων σε 
εσωτερικούς χώρους πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του σχετικού
εθνικού Βρετανικού Πρότυπου Κώδικα 
Πρακτικής π.χ του BS5325 (Τοποθέτηση 
υφαντών καλυμμάτων δαπέδου ή του BS 
8203 (Τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων 
δαπέδων) και τις συμπληρωματικές 
προδιαγραφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Πακέτο 5kg και 10kg. 
Η ρητίνη και το σκληρυντικό παρέχονται στις 
σωστές δοσολογίες έτσι ώστε να μπορεί να 
γίνει ανάμειξη χωρίς μέτρημα.

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

5kg 1.5mm x 5mm 15m2

5kg 2mm x 6mm 10m2

10kg 1.5mm x 5mm 30m2

10kg 2mm x 6mm 20m2

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

QCP 2540

Χρώμα Ανοιχτό μπεζ αφού αναμειχθεί

Υφή Κρεμώδης

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση)

3m2 ανά kg χρησιμοποιώντας σπάτουλα 1.5mm x 5mm
2m2 ανά kg χρησιμοποιώντας σπάτουλα 2mm x 6mm

Διάρκεια Ζωής
Μείγματος Στο
Δοχείο

Έως 20 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία 
και την απορροφητικότητα υποστρώματος

Χρόνος
Λειτουργείας (κατά 
προσέγγιση)

1 ώρα υπό 20°C

Χρόνος σκλήρυνσης Υπό 20°C θα επιτρέψει κίνηση βαδίσματος σε 12 ώρες 
και κανονική χρήση μετά από 5 μέρες. Αποφύγετε βαριές 
εργασίες μέχρι να σκληρύνει τελείως η κόλλα– περίπου 
7 μέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Yt3
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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. 

* Εκτός από όταν χρησιμοποιείται μεμβράνη μόνωσης.

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 5°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%, η κατάλληλη Αδιάβροχη Μεμβράνη Προστασίας STOPGAP  θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

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
Το αστάρωμα δεν είναι απαραίτητο.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Ανακατέψτε το περιεχόμενο του δοχείου ρητίνης και έπειτα αδειάστε το 
περιεχόμενο του δοχείου με το σκληρυντικό μέσα στο δοχείο της ρητίνης.
Χρησιμόποιώντας ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι STOPGAP που έχετε συνδέσει 
σε ένα τρυπάνι χαμηλής ταχύτητας, αναμείξτε τα 2 συστατικά για περίπου 2 
λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί ενιαίο χρώμα και υφή. Εναλλακτικά μπορείτε να 
αναμείξετε τα 2 συστατικά με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα ραβδί, ξύνοντας τις 
πλευρές του δοχείου, μέχρι να γίνει ομοιογενές το μείγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ 
Οι επικαλύψεις δαπέδου πρέπει να απλώνονται για να ισιώσουν και να κόβονται 
στα κατάλληλα μέτρα πριν την ανάμειξη της κόλλας. Κρατώντας τη χτένα υπό 
γωνία 60°, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε μια περιοχή που μπορεί να 
καλυφτεί μέσα στο χρόνο λειτουργίας της κόλλας. Απλώστε την επικάλυψη 
δαπέδου αμέσως, πάνω στην υγρή κόλλα και πιέστε από το κέντρο προς τα έξω 
για να αποκλείσετε την είσοδο του αέρα. Στρώστε με κύλινδρο ώστε να
επιτευχθεί πλήρης επαφή με την κόλλα.

Τοποθετείστε βάρη όπως κρίνετε απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η πλήρης επαφή 
μέχρι να στερεοποιηθεί η κόλλα – περίπου 12 ώρες.
΄Οταν τοποθετείτε επικαλύψεις δαπέδου με φωλειδωτές βάσεις χρησιμοποιήστε
επαρκή κόλλα ώστε να καλυφθούν οι εγκοπές των βάσεων όταν απλώνονται 
μέσα στην κόλλα. Η παραπάνω περίπτωση συνεπάγεται και μια μικρότερη 
περιοχή κάλυψης από την ενδεικτική.

Ο χρόνος ανοίγματος της κόλλας εξαρτάται από την θερμοκρασία, την υγρασία 
και την  απορροφητικότητα του υποδαπέδου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται με γεμάτες συσκευασίες καθώς οι αναλογίες είναι 
κρίσιμες. 
Μην ασκείτε βάρη και μην μετακινείτε έπιπλα στην επικάλυψη δαπέδου, έως 
ότου η κόλλα έχει στεγνώσει πλήρως.

Σημείωση: Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 10°C, η ανάμειξη και εφαρμογή 
της κόλλας γίνεται σημαντικά πιο δύσκολη. Για να ξεπεραστεί αυτό το 
πρόβλημα, το υλικό θα πρέπει να κλιματίζεται σε θερμοκρασίες υπηλότερες 
από 15°C και να εφαρμόζεται όπου η θερμοκρασία του υποδαπέδου είναι 
μεγαλύτερη από 15°C.  Αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τη χρήση της κόλλας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Σπάτουλα STYCCOBOND 1.5mm x 
5mm με εγκοπές V για επικαλύψεις 
δαπέδων με επίπεδες βάσεις. 
Σπάτουλα STYCCOBOND 2mm x 6mm 
με εγκοπές V για επικαλύψεις δαπέδων 
με υφαντές ή φωλιδωτές βάσεις. 
Κύλινδρος δαπέδου F.Ball 68 kg. 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται 
με το καθαριστικό δαπέδων 
STYCCOCLEAN C141, αμέσως μετά τη 
χρήση.

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 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


