
F-Stop Solutions Pasta 

Installatie Instructies 

F-Stop Solutions pasta is water gedragen en geschikt voor het afdichten van constructies en sparingen in 
brandscheidingen, deurkozijnen en beglazing systemen. F-Stop Solutions pasta is getest volgens EN1366-3 / EN1366-4 
tot een brandweerstand van 4 uur in voegen van maximaal 30 mm breed. Naast  brandwerend kan de pasta worden 
gebruikt voor het afdichten van constructies in muren met een akoestische werking.     

1) F-Stop Solutions pasta moet niet worden toegepast als de omgevingstemperatuur lager dan 5ºC is of hoger 
dan 30ºC

2) Verwijder alle losse vuil, olie en vet. Zorg ervoor dat ondergrond schoon en droog is.

3) Indien gewenst gebruik maskingtape.

4) Zorg ervoor dat de rugvulling eveneens voldoet aan de vereiste brandweerstand.

5) Gelijkmatig de pasta in lagen van 2.5mm aanbrengen. Grotere gaten moet mogelijk worden opgebouwd in
verschillende toepassingen drogingstijd in acht nemen.

6) Voor een gladde afwerking oppervlakte bevochtigen met water gladstrijken met spatel of voegspijker.

7) Verwijder maskingtape

8) Reinig gereedschap met water.

9) Watergedragen verf kan worden toegepast nadat de pasta volledig is uitgehard. Dit is afhankelijk
van temperatuur en de hoeveelheid pasta. Neem contact op met technische verkoopkantoor voor
de drogingstijden.

 Gezond- & veiligheids instructies 

Algemeen: F-Stop Solutions pasta is een hoogwaardige acryl-pasta op basis van één deel water, 
geproduceerd in een koker voor een standaard kitspuit.

Het product kan irritatie of ontsteking veroorzaken. Veiligheidsbril moet worden gedragen om de 
blootstelling aan het product te minimaliseren Onmiddellijk spoelen met veel water. Als irritatie aanhoudt 
deskundig medisch advies inwinnen.Als het product in de ogen, houd de oogleden van elkaar en spoelen 
met schoon zoet water.

Huid Contact: Het product kan irritatie van de gevoelige huid veroorzaken. Beschermende overall en handschoenen 
moeten worden gedragen om blootstelling te minimaliseren. Als irritatie optreedt wassen grondig met water en 
zeep. 
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