
 FK II
KWALITEITSTEGELLIJM
Flexibele dunbedlijm voor het verlijmen van
wand- en vloertegels, voor binnen en buiten,
watervast en vorstbestendig, C2TE - voldoet
aan de norm DIN EN 12004

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  FK  I I  Kwal i te i tstegel l i jm  kenmerkt  zich  door  zi jn  hoge  stabi l i te i t  en  zuin igheid ,  romige  structuur ,
gemakkel i jke  verwerking  en  lange  open  t i jd .  Rywal i t  FK  I I  is  goedgekeurd  volgens  de  nieuwe  DIN  EN  12004  en
beantwoordt  aan  de  C2  TE  -  vereisten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  FK  I I  Kwal i te i tstegel l i jm  is  geschikt  voor  het  ver l i jmen  van  tegels  op  steengoed  en  gres,  mozaïek,
spl i j t tegels  en  str ips,  natuurstenen  en  kunststenen  tegels ,  g ipskartonplaten  en  tegele lementen  (hardschuim
platen  met  dubbelz i jd ige  mortelbekleding) .  Op  al le  geschikte  ondergronden  zoals  draagkracht ige  kalk-
/kalkcement-  en  cementple ister ,  betonnen  dekvloeren  (min .  28  dagen  oud) ,  beton  en  geprefabr iceerde
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betondelen  (min .  6  maanden  oud) ,  g ipsvezel  en  gipskarton  platen  en  gipsple ister ,  a lsook  al ternat ieve  Rywal i t
afd icht ingssystemen.  Geschikt  voor het ver l i jmen op verwarmde dekvloeren.  Door het veredelen met F lexan 900
verkr i jgt  men  een  f lexibele ,  waterafstotende  l i jm  voor  het  aanzetten  en  leggen  van  keramische  bekledingen  op
problemat ische,  gemakkel i jk  vervormbare  ondergronden  (houtv loeren  enz. )  en  voor  het  leggen  van  tegels  op
vibrerende  ondergronden  in  beton  en  metselwerk  (min .  3  maanden  oud) .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Al le  ondergronden  moeten  vast ,  draagkracht ig ,  v lak  en  onvervormbaar  zi jn .  Z i j  moeten  vr i j  z i jn  van  stof ,  vui l ,
losse  onderdelen  en  scheid ingsmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  lak-  en  verf lagen.  Gladde,  n iet  zuigende
ondergronden (oude tegels)  en oude lagen,  l i jm voor  vast  tapi j t  enz.  d ie  niet  verwi jderd  kunnen worden,  moeten
met  Rywal i t  Haft-  und  Kontactpr imer  voorbehandeld  worden.

Sterk  zuigende,  minerale  ondergronden  (gipsple isters,  oude  cement lagen  enz. )  met  Rywal i t  T iefengrund  LF
voorbehandelen.  Bi j  het  ver l i jmen  op  verwarmde  dekvloeren,  het  merkblad  -  Keramische  tegels  en  platen,
natuursteen  en  betonstenen  op  verwarmde  vloerverwarmingconstruct ies  - ,  u i tgave  2007,  in  acht  nemen.

VERWERKING
In  een  zuivere  kuip ,  ca.  7  -  7,5  l i ter  water  kracht ig  en  gel i jkmat ig  met  25  kg  poeder  tot  een  homogene  massa
vermengen.  Nogmaals  doorroeren  na  ca.  3  minuten.  Bi j  normale  temperaturen  bedraagt  de  verwerkingst i jd  ca.  5
uur .

Rywal i t  FK  I I  wordt  eerst  met  een  gladde  spatel  op  de  ondergrond  aangebracht  en  verdeeld .  Vervolgens  met
een  geschikte  getande  l i jmkam  intensief  doorkammen,  zodat  het  ver l i jmen  van  het  vol ledige  oppervlak  van  de
tegelbekleding  gegarandeerd  is .  De  kleefmortel  kan  in  funct ie  van  de  zuigkracht  van  de  ondergrond  en  de
luchttemperatuur  in  één  bewerking  over  een  groter  oppervlak  aangebracht  worden  (open  t i jd  ca.  20  -  30  min) .

Het  mortelbed  mag  in  geen  geval  een  huid  vormen  (v ingertest) .  In  funct ie  van  de  zuigkracht  van  de  tegels  kan
de  bekleding  nog  tot  ca.  15  minuten  gecorr igeerd  en  uitgel i jnd  worden.  Opvoegen  ten  vroegste  na  24  uur  of  na
het ui tharden van de kleefmortel .  Niet  zuigende ondergronden en weinig zuigende tegels vertragen de uitharding
van  de  kleefmortel .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit FK II
Mengverhouding ca. 7 tot 7,5 liter water : 25 kg poeder

Verbruik
Tanding 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m²
Tanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,3 kg/m²
Tanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,2 kg/m²

Verwerkingstijd ca. 5 uur

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 20 - 30 min. (afhankelijk van de zuigkracht, temperatuur)
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Rywalit FK II
Corrigeertijd ca. 15 min.

Begaanbaar/opvoegbaar na ca. 24 uur

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur Lucht- en materiaaltemperatuur hoger dan +5°C

Opslag Droog bewaren, 12 maanden houdbaar in de originele verpakking, Rywalit
FK II Kwaliteitstegellijm is chroomarm volgens TRSG 613.

VERPAKKING
Zak  25  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rev. 03/14
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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