
14m  

20m  

25m  3.3m  / kg se špachtlí A2   
2.6m  / kg se špachtlí 2mm x 6mm   
1.8m  / kg se špachtlí 3mm x 6mm   

STYCCOBOND F73  

STYCCOBOND F73  

STYCCOBOND F73  

Je jednosložkové, vlákny vyztužené, vlhkostí vytvrzující,  
 

STYCCOBOND F73  

PLUS  

PLUS  

lze aplikovat na vyhlazovací hmoty STOPGAP, pevné, 

lze použít pro zajištění vpichovaných, vlákny vázaných  

CI/Sfb  (43)  Yt3  
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Heavy Duty 1-složkové podlahové  lepidlo  
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTOVÝ LIST  
 

PŘEDSTAVENÍ 
PLUS 
  

podlahové lepidlo, vhodné pro instalaci široké škály podlahových krytin a pro umělou  
trávu. Je voděodolný a vhodný pro venkovní použití, není však určen k použití jako  
náhrada za povrchovou vlhkost odolnou membránu. Je odolný vůči olejům a mastnotám  
a je vhodný pro použití v běžných systémech podlahového vytápění.  
 
 
koberců, umělé trávy, koberců s podkladem z PVC, latexu, polyuretanu a gumy, vinylu a 
gumových podlah, ve formátu rolí i dílců.  
 
Tip: F. Ball RAG - používejte průvodce lepidly pro konkrétní podlahové krytiny
 
 
 
hladké podklady z betonu, granolitu, písčito-cementové potěry a překližky. 
 
Pro instalaci na nesavé podklady, kontaktujte naše technické oddělení nebo dovozce 
ve vaší zemi. 

 

OBSAHUJE  
• Vyztužené vlákny  
• Přichycené podlahové krytiny od 90 minut 
• Svařování od 2 h  
• Vysoká pevnost lepení  
• Bez izokyanátů a rozpouštědel 
• Po vytvrzení odolný vůči vodě, oleji a  
mastnotě  
• Vhodné pro venkovní použití 
 
STANDARDY  
Všechny aspekty instalace podlahových 
krytin by měly být v souladu s  
požadavky příslušných norem v daném státě                                                        
BALENÍ  
7,5kg kyblík  

 
TECHNICKÉ INFORMACE 
Barva  Bílá  KOLIK MATERIÁLU?  

Konzistence  Viskózně tekutá  
 
Velikost bal.  

 
Velikost špchtle  

 
       Pokrytí na    jednotku  

Pokrytí (cca.)  2  
2  7.5kg  A2  

 
2  

 

Otevřený čas  

2  

20 - 30 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti 
podkladu  

7.5kg  
 
7.5kg  

2mm x 6mm  
 
3mm x 6mm  

2  
 
2  

 Počáteční nastavení od 90 minut 
Úplné vytvrzení 24 hodin 

 
Upozornění:  Pokrytí závisí na stavu a savosti podkladu   

 
QCP 4301  

 



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.  
 
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. 

NÁŘADÍ 
Stěrka STYCCOBOND A2 pro pružné 
podlahové krytiny s hladkým podkladem. 
 
U podlahových krytin s profilovaným nebo 
hrubým podkladem, použijte v závislosti na 
podkladu buďto ozubenou špachtli 
STYCCOBOND 2 mm x 6 mm nebo 3 mm 
x 6 mm „V“. 
F. Ball 68kg podlahový válec.  

Pro aplikaci ve vnějším prostředí, i když není nutné, aby byly podlahy zcela suché, musí  
být povrch před aplikací lepidla viditelně suchý.

Před vytvrzením lepidla očistěte nástroje   
za pomoci STYCCOWIPES. 

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

SKLADOVÁNÍ  
Skladujte mezi 5°C a 30°C.  
Chraňte před mrazem.  
 
ŽIVOTNOST  
12 měsíců v neotevřeném balení, 
skladovaném v dobrých podmínkách.  

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  
Penetrování není nutné. 
 
APLIKACE LEPIDLA   
Lepidlo skladujte před použitím v teple, aby se usnadnilo roztírání.

 
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 .  
  

Upevnění podlahových krytin – podlahové krytiny musí být před instalací  

aklimatizované v souladu s pokyny výrobce, položeny a ponechané "vyležet" po dobu  

24 hodin. Před nanesením lepidla by měly být nařezány tak, aby lícovaly. 
 
Držte stěrku pod úhlem 60 ° a rovnoměrně rozetřete lepidlo na takovou plochu 
podkladu, kterou lze v uvedeném otevřeném čase pokrýt. Tím se zajistí plný mokrý 
přenos lepidla na podlahovou krytinu.

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

 
Okamžitě položte podlahovou krytinu a zaválcujte ji, aby byla zajištěna celková přilnavost. 
Podle potřeby aplikujte závaží, abyste zajistili kontakt mezi podlahou a  
podkladem, dokud lepidlo neztuhne. 
 
U podlahových krytin s hrubým, nebo hodně profilovaným podkladem může být nutná 
aplikace extra lepidla, aby byl zajištěn dobrý kontakt. V takových případech použijte 
ozubenou špachtli STYCCOBOND 3 mm x 6 mm se zářezy „V“.

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

Otevřená doba lepidla závisí na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu.  
 
OPATŘENÍ  
Před svařením podlahové krytiny počkejte minimálně 2 hodiny.  
 
Podlahovou krytinu nezatěžujte a nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo zcela 
nevytvrdne – obvykle od 2 hodin.

 
 
  

Venkovní instalace musí být chráněny před deštěm, dokud lepidlo nevytvrdne.  
 
Při instalaci umělé trávy zajistěte, aby veškeré lepidlo prosakující odtokovými 
otvory bylo před vytvrzením lepidla očištěno pomocí ubrousků STYCCOWIPES

 
  

www.f-ball.co.uk 

 

www.proflooring.cz 

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


