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PŘEDSTAVENÍ 

PLUS  

PLUS  

lze aplikovat na konstrukčně zdravé, hladké, suché podklady z betonu, písčito- 
cementového potěru, STOPGAP vyhlazovací podklady, překližky a sololit. 
 

lze použít k zajištění široké škály měkčených podlahových krytin z PVC a gumy ve 
formě dílců a rolí. 

PLUS  

Upozornění: pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu. 

I/Sfb  (43)  Yt3  

říjen 2020  
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Vláknem vyztužené,  vinylové lepidlo  
pro vysoké teploty  

 
 
 
 
 

PRODUKTOVÝ LIST  
 
 

  je lepidlo vyztužené vlákny, neobsahující rozpouštědla, 
které má vysokou odolnost vůči PVC změkčovadlům a 

teplu, takže je vhodné pro použití v zimních zahradách a v oblastech, kde jsou 
instalována okna od podlahy ke stropu. Je chráněno proti biodegradaci a je vhodné 
pro použití na podlahy s běžným podlahovým vytápěním. 
 
 
 
 
Tip: F.Ball RAG – používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny. 
 
 
  
 
 
STOPGAP povrchové uzávěry vlhkosti, pevný izolační asfalt a další 
nesavé povrchy musí být opatřeny minimálně 3 mm vrstvou odpovídající 
STOPGAP vyhlazovací stěrkou. 
Pro detaily ohledně jiných podkladů kontaktujte náš technický úsek, popř. 
dovozce ve vaší zemi.  

OBSAHUJE  
•  vyztužené vlákny 
•  vysoká odolnost vůči teplu 
•  rychlé schnutí – pokládejte podlahovou   
krytinu od 5 min 
• vynikající lepivost  
•  bez rozpouštědel  

 
NORMY  
Všechny aspekty instalace podlahových 
krytin by měly být v souladu s požadavky 
příslušných norem v daném státě 
 
BALENÍ  
15 L kyblík  
  5 L kyblík 
 
 
KOLIK MATERIÁLU? 

Objem 
balení 

Velikost 
špachtle 

Pokrytí na 
balení 

15 L 1,5 mm x 5 mm 60 m2 

15 L A2 60 m2 

  5 L 1,5 mm x 5 mm 20 m2 

  5 L A2 20 m2 

 

 
QCP 4378  

  

 
 

Barva krémově bílá 

Konzistence krémová 

Pokrytí (cca.) 4m2 na 1 L se STYCCOBOND A2 
nebo 1.5mm x 5mm špachtlí 

Otevřený čas (cca.) 30 min v závislosti na teplotě, 
vlhkosti a savosti podkladu 

STYCCOBOND F48  

TECHNICKÉ INFORMACE  



PŘÍPRAVA PODKLADŮ 
Správná 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 A2 nebo 1.5mm x 5mm ‘V’  
ozubená špachtle. F. Ball 68kg podlahářský 
válec, podlahářský nůž.  

 

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. 

 
VLHKÉ PODKLADY 
Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digitálním vlhkoměrem. 
Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušnou uzávěru vlhkosti STOPGAP.  
 
VYHLAZENÍ  
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.  
 

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.

 
 
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 
 
APLIKACE LEPIDLA 
Držte stěrku v úhlu 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na takovou plochu podkladu, 
kterou lze pokrýt krytinou, zatímco lepidlo zůstává přilnavé a poskytuje dobrý přenos.  

 
Podmínky na stavbě se mohou lišit, 
k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto TL 
kontaktujte naše technické oddělení nebo 
dovozce ve vaší zemi.

Rychleschnoucí vlastnosti lepidla umožňují pokládku podlahových krytin již od 
pouhých 5 minut.             
Dle pokynů výrobce podlahových krytin uložte podlahovou krytinu do lepidla a 
zatlačte od středu směrem ven, aby se vytlačil vzduch. Zaválcujte ji s 68 kg 
podlahovým válcem, od konce ke konci a ze strany na stranu. Za 1-4 h později 
opakujte zaválcování v obou směrech 
 
Tam, kde se mají pokládat podlahové krytiny z gumy nebo dlaždic, doporučujeme 
použití stěrky STYCCOBOND A2. Instalujte aklimatizovanou gumovou podlahovou 
krytinu do stále mokrého lepivého lože, dojde tak k úplnému přenosu lepidla za 
mokra.

 

 

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

OPATŘENÍ  
Podlahovou krytinu nezatěžujte ani nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo úplně 
nevytvrdne. Abychom maximalizovali otevřený čas, doporučujeme zastínění v oblastech 
jako je zimní zahrada, nebo větší okna, tak aby se zabránilo přímému slunečnímu záření 
způsobující nadměrného vysychání lepidla. 
 
Je důležité udržovat stabilní okolní podmínky během prvních 24 hodin od 
instalace. Mohou nastat extrémní teploty mezi dnem a nocí je nezbytné se jim vyhnout. 
Okna orientovaná na jih a všechna okna zimní zahrady by měly být zastíněny, aby se 
minimalizovaly denní výkyvy. Topné systémy, pokud je potřeba, by se měly ponechat 
přes noc zapnuté, aby se dosáhlo konstantní teploty podobné teplotě ve dne. Teplota 
musí být udržována před, během a minimálně 24 hodin po dokončení instalace nechte 
lepidlo vytvrdnout, minimalizujte jakýkoli pohyb v podlahové krytině způsobený 
změnou vysoké teploty. Podlahové vytápění se doporučuje nahradit přímotopy. 

 
 

Podlahové krytiny musí být řádně aklimatizovány podle pokynů výrobce před použitím. 
 
 
 
 

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

Tyto lze stáhnout na webu www.f-ball.co.uk. 
Alternativně na vyžádání u dovozce v dané 
zemi.  

www.f-ball.com 

www.proflooring.cz 


