
 POLYMER E
Lijm- en voegkit op basis van MS hybride
polymeer met een hoge blijvende elasticiteit.
Uitermate geschikt voor het verlijmen van
vrijwel alle bouwmaterialen en voor het
afdichten van horizontale en verticale
bewegings- en
aansluitvoegen.

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afdichten  en  l i jmen.  Kit  op  basis  van  MS  hybr ide  polymeer .  Hecht  op  vocht ige  ondergronden.  Geschikt  voor
natuursteen  en  keramiek  in  sanita ire  ru imtes,  UV-  en  weerbestendig,  grote  weerstand  tegen  verouder ing.  Is
overschi lderbaar  met  de  meeste  verven  op  water-  en  solventbasis  (na  48u  moet  het  oppervlak  eerst  gerein igd
worden  vooraleer  het  kan  overschi lderd  worden) .  Veroorzaakt  geen  corrosie  bi j  metaalver l i jming.  Oplosmiddel-
en  isocyanaatvr i j .

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Kleeft  zonder  pr imer  op  vr i jwel  a l le  in  de  bouw  en  de  industr ie  voorkomende  mater ia len  zoals  glas,  a luminium,
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staal ,  behandeld  hout ,  natuursteen,  z ink,  koper ,  kunststof fen,…  Binnen  en  buiten  toepasbaar .  Voegkit  en
universele l i jm, u i terst geschikt voor het afd ichten van hor izontale en vert ica le bewegings- en aanslu i tvoegen tot
een  breedte  van  50mm.  Afdichten  tussen  ramen  en  muren  en  al le  voegen  waar  elast ic i te i t  belangr i jk  is .
Gelu idsreduct ie  tussen  beton  en  afvoerbuizen.  Kleven  van  pl inten,  traptreden,  dorpels ,  beschermprof ie len,
afdekstukken,…

VOORBEREIDING  VAN  DE  VOEGEN
De  ondergrond  moet  vast ,  voldoende  stevig ,  schoon,  stof-  en  vetvr i j  z i jn .  De  ondergrond  moet  niet  vol ledig
droog zi jn (aardvocht ig) .  Indien nodig de te ver l i jmen mater ia len ontvetten.  De gebruiker dient zel f  te controleren
of  het  product  voor  zi jn  toepassing  geschikt  is .  Hecht ingsproeven zi jn  aan te  bevelen.  Eventueel  onze technisch
adviseur  raadplegen.

VERWERKING
Als  l i jmkit :  De  Rywal i t  Polymeer  E  met  bi jgeleverde
spuitmond  in  r i l len  aanbrengen  op  de  ondergrond
of  op  het  te  ver l i jmen  element .  De  r i l len  moeten  in
vert ica le  banden  aangebracht  worden,  regelmat ig
over  het  te  ver l i jmen  vlak  verdeeld .  Breng  de  r i l len
paral le l  aan  zodat  tussen  de  r i l len  luchtvocht igheid
tot  de  l i jm  kan  toetreden.  Het  te  ver l i jmen  mater iaal
zo  snel  mogel i jk  (b innen  de  15  min,  afhankel i jk
van  temperatuur  en  relat ieve  luchtvocht igheid)
aanbrengen.  Het  mater iaal  kan  nu  nog  gecorr igeerd
worden.  Daarna  goed  aandrukken  of  l icht  aankloppen
met  een  rubber  hamer.  Hanteer  tussen  de  te  l i jmen
delen  een  ruimte  van  3.2mm  (dmv  afstandsblokjes
of  foamtape)  zodat  de  l i jm  in  staat  is  vervormingen
op  te  vangen  (o .a .  van  belang  in  buitentoepassingen
of  vocht ige  omstandigheden) .  Indien  de  l i jmlaag
slechts  ger inge  onder l inge  vervormingen
tussen  de  bouwdelen  hoeft  op  te  vangen  kan  een
dunnere  l i jmlaag  (minimum  1 .5mm)  volstaan  (bv.
inter ieurtoepassingen) .

Als  voegkit :  Ondiepe  voegen  voorzien  van  en  een
zel fk levende  tape  of  schuimband  om  dr iezi jd ige
hecht ing  te  voorkomen.  De  ki td iepte  van  de
bewegingsvoeg  dient  ca.  2/3  van  de  voegbreedte
te  bedragen.  Te  diepe  voegen  vul len  met  geschikt
“rondschuim”  (PU-schuim) .  Bi j  v loervoegen  (waarbi j
sprake  is  van  hoge  mechanische  belast ing)  dient
de  ki t  verdiept  aangebracht  te  worden.  Het  beste  is
om  schuin  af lopend  vanaf  v loeroppervlak  tot  aan
kitoppervlak  af  te  k i t ten  (vel l ingkanten) .  De  ki t  d ient
a l leen  aan  de  zi jkanten  van  de  voeg  te  hechten.
Voegranden  bedekken  met  plakband,  de  Rywal i t
Polymer  E  aanbrengen,  voor  de  huidvorming  de
si l iconenvoeg  bevocht igen  met  Rywal i t  F in isher  en
afwerken  met  een  geschikte  si l iconenspatel .  In  verse
toestand  kan  de  Rywal i t  Polymer  E  verwi jderd  worden
met  oplosmiddel  of  daartoe  geschikte  vocht ige
rein ig ingsdoekjes.  Geopende  kokers  zo  snel  mogel i jk
opgebruiken.

KLEUREN
wit-gr i js-donkergr i js

SPECIALE  AANDACHT  BIJ
Voegen  die  blootgesteld  zi jn  aan  een  bestendige  wateronderdompel ing  en  bi j  lokalen  met  permanente  hoge
relat ieve  vocht igheid .  Voegen  met  een  diepte  of  breedte  <5mm.  Op  bitumineuze  ondergronden.  Rywal i t  Polymer
E  is  niet  geschikt  voor  het  ver l i jmen op PE,  PP,  PA,  Tef lon  en bitumen.  Vent i lat ie  t i jdens verwerken en uitharden
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is  belangr i jk .  Bi j  vragen  contacteer  onze  technisch  adviseur .

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Polymer E
Basisgrondstof MS hybride polymeer

Uithardingsysteem Vernetting door luchtvochtigheid

Aantal componenten 1

Velvorming (23°C en 50% R.V.) 40 min

Doorhardingssnelheid (23°C en 50% R.V.) 2,5 - 3 mm/24u

Soortgelijke massa: ISO 1183 1,48 g/ml

Verwerkingstemperatuur +5°C - +40°C

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats,
tussen +5°C - +25°C 12 maanden

Shore A hardheid: ISO 868 40

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600 25%

Modulus bij 100% rek: ISO 8339 0,80 N/mm²

% rek bij breuk: ISO 8339 230%

Modulus bij breuk: ISO 8339 1,10 N/mm²

Oplosmiddelgehalte 0%

Isocyanaatgehalte 0%

Droge stofgehalte ca. 100%

Temperatuurbestendigheid -40°C - +90°C

Vochtbestendigheid Zeer goed

Vorststabiliteit Niet vorstgevoelig

VERPAKKING
12  kokers  van  290  ml  per  doos

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de
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T +32 (0)800 11 040
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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