
STOPGAP FAST-TRACK 30 je rýchlotvrdnúca a rýchloschnúca samonivelačná 
hmota, ktorá disponuje najnovšími pokrokmi v cementovej technológii a poskytuje 
skutočne rýchle riešenie. Je vhodná na  ľahkú až veľmi ťažkú záťaž,  na prípravu 
pevného, savého alebo nesavého podkladu pred pokládkou novej podlahovej krytiny. 

FAST-TRACK 30 umožňuje pokládku textilných aj pevných podlahových krytín už po 
45 minútach pri teplote 20°C. 

FAST-TRACK 30 je rozmerovo stála hmota, dodávaná ako predmiešaný suchý prášok 
a  určená na aplikáciu v hrúbke 2 až 10 mm. Neobsahuje bielkoviny a preto je vhodná 
aj do biologicky citlivých priestorov ako sú napríklad nemocnice. 

FAST-TRACK 30 je vhodná pre použitie na široký rozsah podkladov, vrátane 
STOPGAP hydroizolačných povrchových membrán, pieskovo cementových poterov, 
betónu, síranu vápenatého (napr. anhydrit), granolitu, terazza, epoxidových a 
polyuretánových živíc a keramickej a kamennej dlažby. 

SPOTREBA Z BALENIA
16 kg vrece produktu FAST TRACKU 30 zmiešané so 4 litrami čistej vody vystačí na 
pokrytie 5,6 m2 pri hrúbke  2 mm. 

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STOPGAP FAST-TRACK 30
Rýchlotvrdnúca a rýchloschnúca samonivelačná hmota
Klasifikácia poteru CT-C35-F10 podľa BS EN 13813:2002 

VLASTNOSTI
• Pokročilá technológia pojiva
• Pokládka podlahovej krytiny už po 45 
 minútach
• Aplikačná hrúbka 2 až 10 mm
• Vynikajúce samonivelačné vlastnosti
• Slabý zápach

BS EN13813:2002
Vyššie uvedená norma sa vzťahuje na 
vlastnosti, výkon a špecifikácie výrobku, 
podľa ktorých bol testovaný. Uvedené údaje 
zaručujú najnižšiu pevnosť v tlaku a v ohybe, 
ktorú výrobok dosiahne. 

BALENIE
16 kg prešívané papierové vrecia. 

SPOTREBA MATERIÁLU
APLIKAČNÁ 

HRÚBKA
SPOTREBA Z 

BALENIA
SPOTREBA 

BALENÍ NA  20 m2

2mm 5,6m2 4 balenia

5mm 2,2m2 9 balenia

10mm 1,1m2 18 balenia

Hodnoty spotreby sú uvedené na základe zmiešania so 4,0 l 
vody v závislosti od vlastností podkladu. 

Označenie triedy podľa BS EN 13813 CT-C35-F10

Doba spracovania pri teplote 20°C 10 až 15 minút

Pochôdznosť pri teplote 20°C 30 minút

Možnosť pokládky podlahovej krytiny od 45 minút

Pevnosť v tlaku N.mm-2 (podľa BS EN 13892-2): 
 1 deň
 7 dní
 28 dní

 
>20,0
>30,0
>35,0

Pevnosť v ohybe N.mm-2 (podľa BS EN 13892-2) 
 1 deň
 7 dní
 28 dní

>4,0
>7,0
>10,0

Spotreba pri hrúbke 1mm 1,43kg.m-2

Aplikačná hrúbka 2 až 10 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
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PRÍPRAVA POVRCHU
Povrch podlahy musí byť vhodne pripravený : pevný, suchý (<75% RV) a bez nečistôt, 
ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť. Na odstránenie mastnoty, olejov, leštidiel, mydla a 
pod. z nesavých povrchov použite STYCCOCLEAN C140.

Betónové a pieskovo - cementové potery musia byť úplne vyzreté. Je potrebné 
odstrániť z povrchu cementové mlieko a všetky povrchové nečistoty. Počas aplikácie 
a schnutia hmoty musí byť teplota podlahy vyššia ako 5°C. 48 hodín pred aplikáciou, 
počas aplikácie a 48 hodín po aplikácii musí byť podlahové kúrenie vypnuté. 

Pre rýchlu aplikáciu odporúčame udržiavať teplotu podlahy nad 15°C, aby bol 
zabezpečený čo najmenší  čas úvodného tvrdnutia. 

Pre bližšie informácie si vyžiadajte F. Ball sprievodcu prípravou podkladu. 

PENETRÁCIA
JE NEVYHNUTNÉ PENETROVAŤ VŠETKY PODKLADY.
Savé podklady - Pre zabránenie rýchlemu schnutiu hmoty je potrebné savé podklady 
napenetrovať zriedeným STOPGAP P131 v pomere 1 : 4 s vodou. Na suché (<75% RV) 
a vhodne pripravené anhydritové potery použite nezriedený STOPGAP P121.

Nesavé podklady – Na podklady, na ktorých zostali neodstrániteľné zvyšky lepidiel, 
terazzo dlažby  alebo kamenné dlažby, použite pre zabezpečenie dobrej priľnavosti 
medzi hmotou a podkladom neriedený STOPGAP P131. 
Penetračný náter použite podľa návodu uvedenom na obale a pred aplikáciou 
nivelačnej hmoty musí byť dostatočne vyzretý.

PRÍPRAVA ZMESI
Do prášku pridajte za stáleho miešania 4 l čistej pitnej vody a miešajte, až kým 
nevznikne krémová hmota bez hrudiek. Na miešanie použite miešadlo upnuté v 
elektrickej vŕtačke. Zmes miešajte minimálne 2 minúty.

Pomer pridanej vody
Minimálne 4 l a maximálne 4,25 l vody  na 16 kg prášku, v závislosti od požadovanej 
konzistencie a prietoku. Na 16 kg prášku nepridávajte viac ako 4,25 l vody. 

APLIKÁCIA
Zmes vylejte na pripravený podklad a nechajte ju roztiecť, aby vznikol hladký povrch. 
S hladidlom pracujte minimálne. Použitím prevzdušňovacieho valca odstránite uzavretý 
vzduch, vyhladia sa stopy po roztekaní, čím vznikne jednotnejší vzhľad povrchu. Zmes je 
možné aplikovať v hrúbke od 2 až do 10 mm. Ak je potrebné, možno ju aplikovať aj do 
spádu. Pre optimálne vyhladenie a vyrovnanie povrchu a pri aplikácii na zvyšky lepidiel, 
by mala byť minimálna celková hrúbka vrstvy aspoň 3 mm. 

FAST-TRACK 30  samonivelačná hmota  môže zanechať nedokonalosti, ktoré možno 
odstrániť prebrúsením karbidovým kameňom keď bude  podklad pochôdzny. Zvyčajne 
je to po 30 minútach pri teplote 20°C. Tento čas sa predlžuje so znižujúcou sa 
teplotou, tzn. že pri 10°C to bude približne 60 minút. 

FAST-TRACK 30 je potrebné pred položením pružnej podlahovej krytiny na STOPGAP 
hydroizolačné membrány aplikovať v minimálnej hrúbke 3 mm.

VYZRETIE
Vyzretie závisí od savosti podkladu, okolitej teploty a vlhkosti. 

Aplikácia lepidla na povrch je možná až keď je podklad dostatočne tvrdý na to, aby nebol 
poškodený ozubenou stierkou. Pri savých podkladoch je to zvyčajne po 45 minútach pri 
teplota  20°C, pri STOPGAP hydroizolačných membránach a iných nesavých podkladoch 
je to minimálne 1 hodina.

UPOZORNENIE
Nakoľko FAST-TRACK 30 je rýchlotvrdnúca zmes, aplikujte materiál ihneď po 
namiešaní, aby ste predišli problémom naväzovania samonivelačnej stierky. Ak pracujete 
sám, odporúčame si pripraviť dostatočné a namerané množstvo vody na počet 
balení  hmoty, aby sa minimalizoval čas medzi miešaním a aplikáciou hmoty. Pri takto 
rýchlotvrdnúcom produkte je potrebné použiť prevzdušňovací valec.

NÁRADIE
Vhodné oceľové hladidlo, prevzdušňovací 
valec, nádoba na miešanie, elektrická vŕtačka 
a miešadlo.

Nástroje ihneď po použití umyte čistou 
vodou. 

SKLADOVANIE
Výrobok sa musí skladovať v prestrešených 
miestnostiach v uzatvorených vreciach, v 
suchom a chladnom prostredí a nesmie byť 
položený na zemi. Chráňte pred mrazom 
a nadmernou vlhkosťou. Vlhkosť skráti 
dobu životnosti a môže spôsobiť, že prášok 
zatvrdne priamo vo vreci. 

DOBA TRVANLIVOSTI
6 mesiacov v uzatvorených vreciach a 
uskladnených vo vhodných podmienkach. 

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa 
predpisov pre chemické látky  (Informácie o 
nebezpečnosti a balení dodávok). Vyžiadajte 
si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa 
uvedenými 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 bližšie 
technické informácie, prosím kontaktujte:

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


