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STOPGAP   MICRO RAPID  

Rapidní vytvrzení, Rapidní schnutí, Flexibilní směs pro dokončení 
podlahy 

Klasifikace stěrky: CT-C16-F6 to EN 13813:2002  
 
 

 
PRODUKTOVÝ LIST  
 
 
STOPGAP MICRO RAPID je rychle tuhnoucí, rychle schnoucí, flexibilní podlahová  
hmota, která zahrnuje nejnovější pokroky v technologii cementu a skutečně rychlé řešení. 
Poskytuje ultrajemný povrch vhodný pro dřevotřískové desky /překližky, temperované  
olejem a používá se k opravě drobných povrchových vad u podlahových vyhlazovacích  
směsí, písčito-cementových potěrů nebo síranu vápenatého a jiných pevných suchých  
savých povrchů před instalací podlahových krytin. 
 
 
STOPGAP MICRO RAPID je rozměrově stálý a dodává se jako předem namíchaný 
prášek, který by se po smíchání s vodou měl nanášet jako mikro nátěr a do tloušťky  
1 mm. Je bez proteinů, což umožňuje jeho použití v biologicky citlivých oblastech.
 
Podklady z překližky / sololitu musí být bezpečně přišroubovány v souladu s 
místními normami. 
 
 
                       Součást řady rychlých podlahových řešení F. Ball. 

Ideální pro použití, když záleží na čase.  

 
 

OBSAHUJE  
• Rapidní vytvrzení, Rapidní schnutí  
• Vhodné přes dřevotřískové, překližkové  
Spoje, hlavičky šroubů  
• K použití na vyhlazení „do ztracena“  
• Ultra hladký povrch  
• Bez potřeby penetrace  
• Flexibilní 

POKRYTÍ  
8kg balení STOPGAP MICRO RAPID smíchané s 4,0 litry čisté vody pokryje přibližně  
7,5 m2 při tloušťce 1 mm.  

TECHNICKÉ INFORMACE 

 

 
EN 13813:2002  
Výše uvedená norma odkazuje na vlastnosti 
a výkon výrobku specifikace, na kterou byl 
testován. Zobrazené údaje potvrzují minimum 
tlakové a ohybové pevnosti, které produkt  
dosáhne

EN 13813 Označení třídy  

Pracovní čas při 20°C  

CT-C16-F6  

10 minut  

 

Pochozí při 20°C  Od 20 minut  
BALENÍ  
8kg pytlík.  

Připraveno k instalaci krytin  Od 20 minut
Pevnost v tlaku           N/mm  
(EN 13892-2)  
 
 
 
Pevnost v ohybu N/mm  

 
 
  1 Den  
 7 Dní  
28 Dní  

 
 
 >5.0  
>10.0  
>16.0  

 
 
 
 

KOLIK MATERIÁLU?  

(EN 13892-2)   
  1 Den  
 7 Dní  
28 Dní  

 
>2.0  
>4.0  
>6.0  

APLIKAČNÍ 

TLOUŠŤKA  
 
Mikro  

POKRYTÍ NA   8KG PYTLÍK  
 

37.5m  

Spotřeba na tloušťku 1 mm  1.06 kg/m  
1mm  7.5m  

Aplikační tloušťka  Mikro nátěr do 1mm  
 

QCP 4330  
 



PŘÍPRAVA PODKLADU  
Povrchy podlah musí být vhodně připraveny: pevné, suché (<75% RH) a zbavené 
nečistot, které mohou bránit přilnavosti. 

NÁŘADÍ  
Vhodná nerezová aplikační špachtle, míchací 
kyblík. 

 
Betonové a písčito-cementové potěry musí být plně vytvrzeny a musí být odstraněny 
veškeré nánosy nebo povrchové úpravy. Teplota podlahy musí být udržována nad  
5 °C po celou dobu aplikace a schutí směsi.

 
Ihned po použití umyjte nářadí vodou.  

 
Pro detailní informace si vyžádejte F. Ball Průvodce přípravou podkladů.  

PENETROVÁNÍ  
Penetrování není potřeba.  

SKLADOVÁNÍ  
Tento výrobek musí být uložen pod krytem  
v neotevřeném pytli a na suché zemi,  
chráněné před mrazem a nadměrným  
průvanem.  

MÍCHÁNÍ  
Smíchejte ručně 2 díly prášku s 1 dílem čisté vody. Vždy zajistěte, aby byl 
prášek přidán do vody a smíchán, aby vytvořil tuhou konzistenci bez hrudek. 
Smíchejte pouze dostatečné množství materiálu, který lze aplikovat ve 
stanovené pracovní době. 

Přidání vody  
Nepřekračujte 4,0 litru na 8 kg, jinak dojde k prodloužení času schnutí. 

 
ŽIVOTNOST  
12 měsíců v neotevřených sáčcích a  
skladovaných za dobrých podmínek. 
 
RADY – ZDRAVÍ A BEZPEČNOST  
Tento produkt není klasifikován. Získejte 
příslušný bezpečnostní list a postupujte podle 
uvedených rad.  

APLIKACE  
Rovnoměrně aplikujte materiál po připravené ploše, mikro nátěrem, aby byl hladký a 
rovnoměrný povrch bez nedokonalostí. 
 
Nanášení lepidel na povrch může začít, jakmile je povrch dostatečně tvrdý, aby nedošlo 
k poškození aplikační špachtlí lepidla - obvykle od 15 do 20 minut při 20 ° C, pokud se 
nanáší na savé podklady. 
Schnutí závisí na savosti podkladu, okolní teplotě a vlhkosti.

 
Více lze stáhnout na webu www.f-ball.co.uk. 
Alternativně na vyžádání u dovozce v dané zemi  
 
Podmínky na stavbě se mohou lišit,  
k ubezpečení vhodnosti a platnosti tohoto  
TL kontaktujte naše technické oddělení 
nebo dovozce ve vaší zemi.

ZRÁNÍ  
STOPGAP MICRO RAPID bude dostatečně suchý, aby umožňoval pokládku  
podlahových krytin od 20 minut při aplikaci jako mikro nátěr. Nízké teploty tuto dobu  
schnutí prodlouží.
 
STOPGAP MICRO RAPID lze nanášet v tloušťkách až 3 mm, ale je třeba  
poznamenat, že se prodlouží doba schnutí, nicméně aplikace lepidel může začít,  
jakmile je povrch dostatečně tvrdý, aby nebyl poškozen aplikační špachtlí lepidla. 
 
OPATŘENÍ  
STOPGAP MICRO RAPID není vhodný v oblastech vystavených rychlým změnám 
teploty, jako jsou zimní zahrady, s výjimkou případů, kdy je aplikován pouze k přetmelení hlav 
hlav šroubů a spojů překližek a desek.  

 
 

 

 

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

Vhodné pouze pro interní povrchy 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

  

www.f-ball.com 

 

www.proflooring.cz 

www.proflooring.cz info@proflooring.cz   

tel.: 224 458 031 


