
 • Vhodné pro instalaci většiny koberců  
 • Schváleno pro použití v námořnictví  
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STYCCOBOND F3  

Lepidlo na podlahové 
krytiny 

 
 
 
 

 

PRODUKTOVÝ LIST  

 
 
 
 
 
Ke zhlédnutí demo videa  
 naskenujte tento kód  

PŘEDSTAVENÍ     
STYCCOBOND F3 je kaučukovo - pryskyřičné podlahové lepidlo na vodní bázi, které 
má vynikající vlastnosti, dobrý mokrý úchop s včasným nárůstem síly. Je chráněn proti  
biodegradaci a je vhodné pro použití na běžné podlahového vytápění.  
 
STYCCOBOND F3 lze použít k lepení vláknitých koberců, Hesianu, plsti, 
Sekundární, latexové, gumové pěnové koberce a korkové dlaždice až do tloušťky 3,2 mm. 
 
Tip: F.Ball RAG – používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny. 

 
STYCCOBOND F3 bylo testováno podle standardů Mezinárodní námořní 
organizace a schváleno pro použití v lodních instalacích.  

 
STYCCOBOND F3 lze strukturálně použít na vyhlazovací hmoty STOPGAP pevné,  
hladké a suché podklady z betonu a písku, cementového potěru, překližky, podlah 
dřevotřísky a sololitu.  
 
STOPGAP vodotěsné povrchové membrány, pevný podlahový asfalt a některé 
nesavé povrchy musí být potažené minimálně 3 mm odpovídající stěrkovou hmotou 
STOPGAP .

 
 
OBSAHUJE 
• Vysokou pevnost        
• Dobré úchyt za mokra  

 
STYCCOBOND F3 lze aplikovat přímo na některé nesavé podklady, např. litý 
beton,Terrazzo a Granolit. Avšak některé neprodyšné krytiny  
by se neměly lepit přímo na tyto podklady. Mělo by se nejprve použít vyhlazovací  
hmoty STOPGAP.   
Pro detaily ohledně jiných podkladů kontaktujte náš technický úsek, popř. 
dovozce ve vaší zemi. 

STANDARDS  

 
BALENÍ  
15 L kyblík  
 5 L kyblík  
 2.5 L kyblík  
 1L hrnek  
 
 
 
 
 

KOLIK MATERIÁLU?

TECHNICKÉ INFORMACE  
Objem balení 

Velikost špachtle  Pokrytí na balení  

Barva  Pastelově žlutá  15 L 2mm x 6mm  45 m2  

Konzistence            
 5 L  2mm x 6mm  15 m2 

Pokrytí (cca.)  3m /L za použití ozubené špachtle 2mm x 6mm  2.5 L  2mm x 6mm  7.5 m2 

Otevřený čas až 15 min záleží na teplotě, vlhkosti,  
1 L 2mm x 6mm  3m2

a savosti podkladu  Upozornění: pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu.  
 
QCP 4111  

 

Všechny aspekty instalace podlahových 
krytin by měly být v souladu s požadavky 
příslušných norem v daném státě 

krémovitá 



PŘÍPRAVA PODKLADU 
Správná příprava podkladu je nezbytná pro správnou instalaci jakékoli podlahové 
krytiny. Podklad musí být strukturálně pevný, hladký, suchý (<75% RH) a bez zbytků 
nečistot, které ovlivňují adhezi. Použijte STYCCOCLEAN C140 pro 
odstraňování mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů. 
 
Betonové a pískové / 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 vypnut po dobu nejméně 48 hodin před,  
během a po aplikaci.  

NÁŘADÍ  
STYCCOBOND 2mm x 6mm nebo  
3mm x 6mm ‘V’ ozubená špachtle, 
68kg podlahářský válec, F. Ball hladítko 
na koberce s pěnovým podkladem,  
podlahářský nůž.  
 
Nářadí by mělo být umyté za pomocí teplé  
Vody a mýdla dokud je lepidlo stále vlhké.  

 
Pro detailní informace si vyžádejte F. Ball Průvodce přípravou podkladů.  
 
VLHKÉ PODKLADY  
Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit např. pomocí F. Ball Digital 
Vlhkoměr. Pokud je hodnota RH větší než 75%, použijte příslušný STOPGAP 
Uzávěru vlhkosti.

SKLADOVÁNÍ  
Skladujte v rozmezí 5°C - 30°C.  
Chraňte před mrazem.  
 
ŽIVOTNOST  
12 měsíců v neotevřeném balení skladovaném 
V dobrých podmínkách.  

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. 

PENETROVÁNÍ  
Velmi savé podklady, jako jsou pískové / cementové potěry a překližky atd mohou  
Způsobit rychlé schnutí lepidla, čímž se zkrátí doba zpracovatelnosti.  
Použijte STOPGAP P131 zředěný 4 díly vody a míchejte, dokud se důkladně nerozpustí.  
Penetraci nechte důkladně zaschnout před pokračováním v instalaci.  

 
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.co.uk  
Alternativně na vyžádání u dovozce v dané  
zemi. 

Suché a vhodně připravené potěry ze síranu vápenatého, např. anhydrit musí být 
opatřen neředěnou penetrací STOPGAP P121. 
 
APLIKACE LEPIDLA 
Držte stěrku v úhlu 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na plochu podkladu.  

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

 
Savé podklady – podlahovou krytinu lze instalovat do vlhkého lepidla, kromě 
korkových dlaždic. 
 
Instalace korkových dlaždic, nebo na povrchy s malou nebo žádnou absorpcí -   
lepidlo nechat před položením podlahové krytiny částečně zaschnout na konzistenci  
podobné pastě. 
 
 
Hluboko profilované nebo drsné podkladové podlahové krytiny –  
Zde může být nutné použít extra lepidlo pro zajištění dobrého kontaktu. V takových  
případech použijte špachtli se zářezy 3 mm x 6 mm „V“, tím se sníží uvedené pokrytí.  
 
Dle pokynů výrobce podlahových krytin položte podlahovou krytinu 
do lepidla a zatlačte od středu směrem ven, abyste vyloučili vzduch a zajistili celkově 
kontakt s lepidlem. Zaválcujte ji s 68 kg podlahovým válcem, od konce ke konci a ze  
strany na stranu (na podlahové krytiny s pěnovým podkladem použijte STYCCOBOND 
Hladící válec) k zajištění celkového kontaktu. O 30 minut později a když je podlaha zcela 
zakryta, opakujte podle potřeby, abyste zajistili udržení celkového kontaktu.  

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

 
OPATŘENÍ  
Podlahovou krytinu nezatěžujte ani nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo úplně neztuhne 

 

 

 

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

Podlahovou krytinu nenechte čistit mokrou cestou dříve jak za 3 týdny.  
Nicméně vždy doporučujeme čištění suchou cestou za pomocí granulátu. 

www.f-ball.com 

www.proflooring.cz 


