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STYCCOBOND F40  

Vysoce lepivá emulze pro systém  
Dvojitého lepení  

 
 
 
 
 

PRODUKTOVÝ LIST  

 
 
 
 
 
K přehrání demo videa  
 naskenujte tento kód

 

PŘEDSTAVENÍ  
STYCCOBOND F40 je lepidlo na bázi syntetické polymerní emulze, bez rozpouštědel, 
vyvinuté za účelem odstranitelného spojení podložek a podkladu. Lze jej také použít jako 
trvalé nebo uvolňovací lepidlo při fixaci koberců. Je na vodní bázi a zasychá do 
transparentního, trvale lepivého povlaku.
 
Dosažený typ lepení závisí na tom, kdy je podlahová krytina položena do lepidla. Položení 
podlahové krytiny do zaschlého lepidla umožňuje v případě potřeby zvednout podložku  
nebo koberec, aniž by došlo k výraznému poškození podlahové krytiny nebo podkladu. 
Pokládání podlahové krytiny do mokrého lepidla zajišťuje trvalé spojení. Je vhodný pro  
použití na podklad s běžným podlahovým vytápěním..  
 
STYCCOBOND F40 lze použít k zajištění široké škály koberců, včetně koberců s  
plstěným, sekundárním, jednotným a mnoha dalšími podklady. Je také vhodný pro fixaci 
určitých podložek, které byly speciálně vyvinuty pro dvojité lepení.  
 
Tip: F. Ball RAG - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny
 
 

STYCCOBOND F40 byl testován a schválen pro použití v námořnictví  
 
 
STYCCOBOND F40 lze použít na vyhlazovací hmoty STOPGAP, 
konstrukčně zdravé, hladké, suché podklady z betonu a písčito-cementového potěru, 
překližky, dřevotřískové desky a sololitu. 
 
Pevný podlahový asfalt musí být opatřen minimálně  
3 mm odpovídající stěrkovou hmotou STOPGAP. 
 
STYCCOBOND F40 lze aplikovat přímo na nesavé podklady, jako např  
epoxidová pryskyřice STOPGAP uzávěra vlhkosti, ocel ošetřená proti korozi, terazzo a 
granolitické dlaždice.

 

OBSAHUJE  
• Poskytuje možnost rychlého sejmutí 
pro koberce a podložky 
• Bez rozpouštědel 
• Schváleno pro námořní použití 
 
STANDARDY  
Všechny aspekty instalace podlahových 
krytin by měly být v souladu s  
požadavkypříslušných norem v daném státu  
 
BALENÍ  
15 L kýbl  
  5 L kýbl

 

KOLIK MATERIÁLU?  

TECHNICKÉ INFORMACE  
Velikost bal.  Velikost špachtle Pokrytí na jednotku    
15 L  1.5mm x 5mm  81m  
 
5 L  

 
1.5mm x 5mm  

 
27m  

 
 
 
 
 
Upozornění:  Pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu  

 
QCP 4326  

 



APLIKACE LEPIDLA   

PŘÍPRAVA PODKLADU  
Řádná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny. 
Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez nerovností a jakékoli 
nečistoty, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN C140 pro odstraňování mastnoty, 
oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů

NÁŘADÍ  
STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“ 
ozubená stěrka, podlahový válec 68 kg, 
STYCCOBOND hladítko pro pěnový podklad 
koberce 

 
Betonové a písčito-cementové potěry musí být plně vytvrzené a veškeré volné nátěry 
odstraněny. Teplota podlahy musí být udržována nad 10 ° C po celou dobu aplikace a 
vytvrzení lepidla. Podlahové topení musí být vypnuto po dobu nejméně 48 hodin před, 
během a po aplikaci 
Pro detailní informace si vyžádejte F.Ball Průvodce přípravou podkladů .

Nářadí by mělo být umyté pomocí teplé  
vody a mýdla dokud je lepidlo stále vlhké 
 
SKLADOVÁNÍ  
Skladujte v rozmezí  5°C až 30°C.  
Chraňte před mrazem. 

  
 
VLHKÝ PODKLAD 
Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digitálním vlhkoměrem.  
Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušnou uzávěru vlhkosti STOPGAP.  
 
VYHLAZOVÁNÍ  
Aby byl zajištěn rovný povrch, na který se bude lepit, měly by být nerovné a 
nepravidelné povrchy vhodně připraveny s použitím příslušných vyhlazovacích hmot 
STOPGAP.  
 
PENETROVÁNÍ  
Velmi savé podklady, jakou jsou písčito-cementové potěry atd. mohou způsobit rychlé 
schnutí lepidla, čímž se zkrátí doba zpracovatelnosti. Aplikujte STOPGAP P131 zředěný  
4 díly vody a míchejte, dokud se důkladně nepromísí. Takto naředěnou penetraci 
aplikujte na podklad a nechte důkladně zaschnout před pokračováním v instalaci.   
 
Suché a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého, např. anhydrit musí být 
opatřen neředěnou penetrací STOPGAP P121. - další informace najdete v technickém 
listu STOPGAP P121 

ŽIVOTNOST  
12 měsíců v neotevřeném balení, 
skladovaném v dobrých podmínkách 

 
RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST  
Tento produkt není klasifikován.  
Bezpečnostní listy pro profesionály jsou k  
dispozici na vyžádání. Tyto lze stáhnout na  
webu www.f-ball.com.  
Alternativně na vyžádání u dovozce  
ve vaší zemi  
 
 
Podmínky na stavbě se mohou lišit,  
k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL 
kontaktujte naše technické oddělení nebo  
dovozce ve vaší zemi. 

 
 
SYSTÉM DVOJITÉHO LEPENÍ 
Snímatelné lepení - koberce - Držte ozubenou špachtli pod úhlem 60 ° a  
rovnoměrně naneste lepidlo na podklad. Před pokládáním koberce nechte lepidlo úplně 
zaschnout na čirý lepivý povlak. Podle pokynů výrobce koberce, položte podlahovou  
krytinu a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté ji zaválcujte  
68 kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu. 
 
Snímatelné lepení - podložky - Naneste lepidlo na podklad pomocí ozubené špachtle podle 
údajů výrobce podložky. Před položením podložky nechte lepidlo úplně zaschnout na  
čirý lepivý povlak. Podle pokynů výrobce podložky instalujte materiál a zatlačte od  
středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté použijte tlak pomocí  
STYCCOBOND hladítka nebo košěte s nízkým vlasem k zajištění celkové přilnavosti.  
Na nalepenou podložku lze instalovat okamžitě koberec na doporučené lepidlo a  
běžným instalačním způsobem. 
 

 
 
 
 
 
 
Ohledně dalších informací o produktech 
F.Ball kontaktujte výrobce nebo 
dovozce:  

Trvalé lepení - koberce - Držte ozubenou špachtli pod úhlem 60 ° a rovnoměrně  
naneste lepidlo na podklad. Před položením koberce nechejte lepidlo odvětrat cca  
10 - 15 minut. Podle pokynů výrobce koberce instalujte podlahovou krytinu a zatlačte  
od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch, a poté zaválcujte 68kg podlahovým  
válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu. V závislosti na podmínkách může být  
nutné koberec znovu zaválcovat o 30 minut později, aby byla zajištěna celková přilnavost. 

 
 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ  
Pokud je specifikované snímatelné spojení, nepokládejte podložku nebo koberec před 
úplným zaschnutím lepidla, protože by to zhoršilo jeho sejmutí a mohlo by dojít k 
vytvoření trvalého spojení. Nedovolte zátěž / provoz, dokud nebudou všechna lepidla 
použitá v instalaci koberců s dvojitým lepením plně vytvrzena. 
 
Ne všechny koberce jsou vhodné pro použití dvojitého lepení s podložkami. Než budete 
pokračovat, ověřte si to u výrobce koberců. Neaplikujte lepidlo příliš slabě, protože to  
sníží přilnavost.

 

  

 
Navrhujeme, aby se koberce nejlépe udržovaly metodou suchého čištění, přednostně 
před mokrým čištěním, čímž se zabrání možnému poškození použitých lepidel, 
způsobené nadměrným použitím čisticích kapalin. 

 

  

 

www.f-ball.com 

wwww.proflooring.cz 

www.proflooring.cz info@proflooring.cz  tel.: 224 458 031 
 


