
 

 

 

KEMPEROLL
®

  

FALL STOP 

Zastosowanie 

 Bezbarwna żywica do zabezpieczenia przeciw 
wpadnięciom na świetlikach z typowych materiałów 
(PMMA, poliwęglanowych, polietylenowych, z 
włókna szklanego (także na klapy dymowe),  na 
zwietrzałej i niezwietrzałej powłoce, montowanych 
na nasadzanych wieńcach.  

 Do renowacji starych oraz na nowych świetlikach 

Cechy 

 1- komponentowa 
 Gotowa do użycia  
 Odporna na wybarwienia 
 Wysoka przepuszczalność dla światła 
 Niska zmiana stopnia transmisji światła (4,5%)  
 Wysoka elastyczność  ( rozciągliwość zgodnie z 

normą DIN > 250%). Przetestowana na 
zabezpieczenie przeciw wypadnięciom w temp.  

-     10 °C

 Odporna na warunki pogodowe i promieniowanie UV 
 Trwałość min. 10 lat.   

Skład 

Jednokomponentowe pokrycie na bazie żywicy 

poliuretanowej. 

Opakowanie 

Pojemniki 3 kg i 10 kg  

Przechowywanie 

Przechowywać zamknięty w chłodnym, suchym 

miejscu, bez dostępu mrozu. Minimalny okres 

trwałości: patrz etykieta na  pojemniku. 

Zużycie 

1,60 kg/m2. Preparat nanosić równomiernie  

w 4 cyklach roboczych po ok. 400g/ m². (odpowiednio 

400µm na grzebieniu mierniczym)  

 

 

 

Właściwości 

Konsystencja płynna 

Kolor błękitnawy/błyszczący 

Czas obróbki* [min ] ok. 60 

Odporny na deszcz* po [h] ok.   4 

Całkowicie wyschnięty* po [d] ok.   7 

Uzyskana odporność 

przeciw wpadnięciom* po [d] 

ok.   7 

Można dalej powlekać po*[h] ok.   4 
* Pomiary w temp.  23 °C i  przy 50 % względnej wilgotności powietrza. 
Poprzez wpływy atmosferyczne jak np. wiatr, wilgotność względna  
i temperatura podane wartości mogą ulec zmianie. 

Prace należy wykonywać w ubraniu ochronnym, 

włączając w to zabezpieczenia przeciw upadkom  

z wysokości. Należy zadbać o równomierne, wydajne  

i długotrwałe przewietrzenie zapewniające 

odpowiednie stwardnienie materiału. Należy 

przestrzegać instrukcji stosowania KEMPEROL 

FALLSTOP. W razie konieczności można dokonać 

pomiarów grubości warstwy bez jej uszkodzenia 

metodą porównania wyników przed/po za pomocą 

aparatu ultrasonograficznego np. Olympus 38 DL 

PLUS. Warstwa zastygniętego produktu powinna mieć 

między 0,7-0,9 mm  grubości. 

Ważne wskazówki 

Podczas transportu, przechowywania i użycia należy 

przestrzegać zaleceń z instrukcji użycia, Karty 

Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych, opisów  

na pojemnikach,  przepisów BHP, jak również  

z wskazówek przemysłu chemicznego.  
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Utylizacja 

płynna EAK 08 04 09 

po stwardnieniu EAK 08 04 10 

GISCODE 

PU50 

 

Ogólne wskazówki  

Przedziały czasowe skracają się  przy wyższych  

i wydłużają przy niższych temperaturach otoczenia  

i podłoża. Gwarantujemy jednakowo stałą i wysoką 

jakość naszych produktów. Do produktów KEMPER 

SYSTEM  nie wolno dodawać żadnych materiałów 

obcego pochodzenia. 

Nasze informacje techniczne i doradztwo wykonawcze 

odzwierciedlają  jedynie aktualny stan naszej wiedzy  

i doświadczenia związanego z naszymi produktami. Każde nowe 

wydanie tych informacji unieważnia automatycznie ich poprzednią 

wersję. Dlatego koniecznym jest posiadanie najnowszych  

obowiązujących informacji dot. użytkowania  

i zastosowania naszych  produktów. W każdym  wypadku  

konieczne jest dokładne, fachowe  

i odniesione do obiektu  zbadanie czy dany produkt  

i technologia jego zastosowania zaspokaja potrzeby  

i założenia z nim związane. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za  

jakość naszych produktów. Ich prawidłowe i odpowiednie 

zastosowanie oraz obróbka wchodzi  wyłącznie  

w zakres odpowiedzialności i kompetencji użytkownika. Sprzedaż 

naszych produktów odbywa się wyłącznie na  podstawie naszych  

warunków handlowych. 
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