
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το STOPGAP P121 είναι ένα ακρυλικό αστάρι σχεδιασμένο για να προωθεί τα 
χαρακτηριστικά εφαρμογής των λειαντικών/ισοπεδωτικών επικαλύψεων δαπέδων 
STOPGAP σε κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτη. Αποτρέπει την ανεπιθύμητα 
ταχεία στέγνωση κολλών και λειαντικών/ισοπεδωτικών υποδοστρωμάτων. Είναι μη 
εύφλεκτο και κατάλληλο για χρήση επάνω σε κανονικές υποδαπέδιες εγκαταστάσεις 
θέρμανσης.
Το STOPGAP P121 είναι χρωματισμένο μπλε έτσι ώστε να παρέχει οπτικό έλεγχο 
ομοιόμορφης κάλυψης στον χρήστη. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τα υποδοστρώματα θα πρέπει να ετοιμάζονται κατάλληλα: συμπαγή, ομαλά, ξηρά (<75% 
ΣΥ) και απαλλαγμένα από ρύπους, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την επικόλληση. 
Κονιάματα θειικού ασβεστίου π.χ. ανυδρίτη θα πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες των κατασκευαστών και να σκουπίζονται ηλεκτρικά πλήρως, έτσι ώστε να 
αφαιρούνται οποιαδήποτε υπόλοιπα σκόνης πριν την εφαρμογή του STOPGAP P121.Η 
θερμοκρασία της επιφάνειας θα πρέπει να είναι περισσότερο από 5°C όταν το αστάρι 
εφαρμόζεται στο υποδάπεδο και η υποδαπέδια θέρμανση θα πρέπει να είναι κλειστή για 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Επιβεβαιωθείτε ότι το 
υποδάπεδο είναι στεγνό και ότι ενσωματώνει μια αποτελεσματική μεμβράνη προστασίας 
από την υγρασία.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΟΥΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΑΡΑΙΩΣΕΤΕ.
Εφαρμόστε μη αραιωμένο STOPGAP P121 σε όλες τις επιφάνειες.
Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και 
έπειτα αφήστε την να στεγνώσει πλήρως.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Το στέγνωμα εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποδοστρώματος, την περιβάλλουσα 
θερμοκρασία και υγρασία. 
Σε απορροφητικά υποδάπεδα στους 20°C, συνήθως 20 με 30 λεπτά.
Αυτοί οι χρόνοι θα παρατεθούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Αποφύγετε την υπερβολική κίνηση στο υποδάπεδο όταν στεγνώσει το αστάρι.
Εφαρμόστε ΠΑΝΤΑ μη αραιωμένο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κύλινδρος βαφής ή σκούπα μέτριας σκληράδας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό αμέσως μετά την χρήση τους.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
12 μήνες σε σφραγισμένα δοχεία, αποθηκευμένα υπό καλές συνθήκες. 

stOPGAP P121
Ακρυλικό αστάρι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλο για κονιάματα θειικού ασβεστίου
• Αποτρέπει το ταχείο στέγνωμα των  

κολλών και των λειαντικών/ισοπεδωτικών 
υποδοστρωμάτων.

• Χρωματιστό για να παρέχει έλεγχο κάλυψης 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Μπουκάλι 5 λίτρων

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:

F. Ball and Co. Ltd.
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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CI/Sfb (43) Yt3
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Χρώμα Μπλε

Κάλυψη (κατά 
προσέγγιση)

10m2 ανά λίτρο ανάλογα 
με την κατάσταση και την 
απορροφητικότητα του 
υποδαπέδου

Χρόνος 
στεγνώματος 
(κατά 
προσέγγιση)

20 - 30 λεπτά υπό 20°C

QCP 2181

ΠΟΣΟ ΥΛΙΚΟ;
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΛΥψΗ

5 λίτρα 50m2

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


