
ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD
STOPGAP P131 je neoprénová penetrácia, vyrobená pre vysokú priľnavosť na STOPGAP 
hladkých podkladov, na vytvorenie jemného nenasiakavého povrchu. Je možné ju použiť ako 
univerzálnu penetráciu na savé podklady, na vytvorenie priľnavosti, ktorá môže zabezpečiť 
prevenciu proti nežiadúcemu rýchlemu vyschnutiu lepidiel a jemných podkladov. Je vhodná na 
podlahové vykurovanie. 
STOPGAP P131 svojou zelenou farbou napomáha  spracovateľovi vizuálnu kontrolu aplikácie. 

POUŽITIE
Nesavé podklady pre STOPGAP vodeodpudivé podklady, membrány, terrazzo, hrubé 
plávajúce betónové potery, lomové a keramické dlažby, asfaltové izolácie, železo, epoxidové 
podklady, polyuretánové nátery a na zostatkové lepidlá. Savé podklady ako sú: betónové 
potery, cementovo - pieskové potery, dýhové podklady,  preglejky,  tvrdé dosky a drevotriesky.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrch podkladov musí byť vhodne pripravený: čistý, hladký, suchý (<75%RH) a bez 
kontaminantov, ktoré poškodzujú priľnavosť.  Betón a cementovo - pieskové potery musia 
byť kompletne vyzreté a ako prvoradé musia byť odstránené všetky neodborné zásahy do 
podkladu pred aplikáciou STOPGAP podkladov. Povrchová teplota podkladu by mala byť pri 
aplikácií penetrácie okolo 10ºC a podlahové vykurovanie musí byť vypnuté a odpojené 48 
hodín pred aplikáciou. Uistite sa, či je podklad suchý a neobsahuje žiadnu kryštalickú izoláciu. 

MIEŠANIE A APLIKÁCIA
Pred použitím dôkladne premiešajte. Pri nasiakavých podkladoch  riedenie 1:4 čistou, 
studenou vodou. Následne zmiešanú disperziu dôkladne naneste. Pri nenasiakavých 
podkladoch aplikujte penetráciu čistú (neriedenú).  Disperziu aplikujte na kompletný 
podklad a nechajte vyzrieť. 

DOBA VYZRETIA
Je veľmi rozdielna na základe podmienok – teplota, vlhkosť a nasiakavosť podkladov.
Pri savých podkladoch pri teplote 20ºC  vyzrieva 20 až 30 minút. Po uplynutí doby vyzretia 
možno aplikovať STOPGAP jemné podklady alebo  STYCCOBOND lepidlá. 
Pri nesavých podkladoch pri teplote 20ºC je typická doba  vyzretia 60 minút.  Táto doba 
vyzretia sa predlžuje od závislosti nižšej teploty podkladu. 
Po aplikácií zabráňte  pochôdznosti po podklade.   

NÁRADIE
Valček alebo stredne pevná metla. 

ČISTENIE
Náradie ihneď po použití umyte teplou vodou.

SKLADOVANIE
Skladujte pri teplote 5ºC až 30ºC. Chráňte pred mrazom. 

TRVANLIVOSŤ
12 mesiacov v uzavretých kanistroch uskladnených v dobrých podmienkach.

STOPGAP P131
Univerzálna neoprénová penetrácia

VLASTNOSTI
• všeobecné určenie na savé i nesavé podklady.
• je vhodná na použitie v lodnom priemysle. 
• je prevenciou pred rýchlym vyzretím lepidla 
 na jemných podkladoch.
• je pigmentovaná, aby zabezpečila kontrolu 
 aplikácie.

BALENIE
5 l kanister

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY
Tento výrobok nie je klasifikovaný ako 
chemický. ( Zoznam označení na bezpečné 
používanie (S-vety) nájdete na obale 
daného produktu).  Obstarajte si príslušný 
bezpečnostný list a riaďte sa pokynmi. Nájdete 
ho  na www.f-ball.co.uk alebo na predajných 
miestach, prípadne si ho vyžiadajte od 
spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie 
uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie 
sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie 
aktuálnosti tohto technického listu, prosím 
kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch 
spoločnosti F. Ball alebo pre podrobnejšiu 
technickú pomoc, prosím kontaktujte :

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Technické oddelenie Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk

Farba zelená

Spotreba 
(približne)

savé podklady 1:4 100 m2 - riedená,  
nesavé podklady - neriedená 50 m2, v 
závislosti od  vlastnosti podkladu

Vyzretie      
(približne)

savé podklady pri teplote 20ºC - 20-
30 minút, nesavé podklady pri teplote 
20ºC - 60 minút
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SPOTREBA

Balenie
SpotreBa z 

Balenia

5L* 50m2

5L - riedené 4:1** 100m2

*  Spotreba na nesavom podklade 
** Savé podklady, riedené, v závislosti od 
 vlastnosti podkladu
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