
 FK X
FLEX-TEGELLIJM
Flexibele dunbedmortel voor binnen en
buiten, universeel bruikbaar, water-, weer- en
vorstvast, speciaal voor de verlijming op
vloerverwarming, terrassen, balkons enz. en
voor fijn steengoed, C2 TE S1, voldoet aan de
norm DIN EN 12004

      

PRODUKTEIGENSCHAPPEN
FK  X  f lex  tegel l i jm  kenmerkt  zich  door  zi jn  hoge  f lexib i l i te i t  en  romige  structuur ,  gemakkel i jke  verwerking  en
lange open t i jd .  FK X f lex tegel l i jm is universeel inzetbaar ,  water- ,  weer- en vorstvast .  Rywal i t  FK X f lex tegel l i jm
vervult  de  C2TE vereisten  volgens de norm DIN EN 12004 en de vereisten  van de r icht l i jnen  -  F lexmörtel  -  S1  -
van  de  Deutsche  Bauchemie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  FK  X  Flex  Tegel l i jm  is  geschikt  voor  het  ver l i jmen  van  wand  en  vloertegels ,  middel- ,  k le in- ,  en
glasmozaïek,  spl i j t tegels  en  steenstr ips,  a lsook  natuur-  en  kunststeentegels ,  g ipskartonplaten  en  tegele lementen
(hardschuimplaten  met  dubbelz i jd ige  mortelbekleding) ,  op  kalk  en  cementple ister ,  dekvloeren,  beton,  prefab
beton  (minstens  3  maanden  oud) ,  g ipsvezelp laten,  g ipsple ister ,  gasbeton,  g ietasfa l t  en  isolat ieplaten.  Bi jzonder
geschikt  voor  de  plaats ing  van  keramische  tegels  en  platen  op  vloerverwarming  en  anhydr iet  dekvloeren  enz.
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(de  voorwaarden  van  de  f iche  -  keramische  tegels  en  platen,  natuur  en  bouwwerkstenen  op  verwarmde
vloerconstruct ies  - ,  u i tgave  2007,  moeten  vervuld  zi jn) .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  droog  zi jn  en  vr i j  van  stof ,  losse  bestanddelen  en  oplosmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  lak
en verfresten.  Sterk zuigende,  minerale ondergronden (bi jv .  oude cement lagen,  gipsple ister)  voorbehandelen met
Rywal i t  T iefengrund  pr imer;  anhydr ietv loeren  voorbehandelen  met  Sperr-  und  Haftpr imer .  Gladde  niet-zuigende
ondergronden en oude verfresten, tapi j t l i jm enz, d ie niet te verwi jderen zi jn , met Rywal i t Haft- und Kontactpr imer
voorbehandelen.

VERWERKING
In  een  zuiver  vat  ca.  8  l i ter  water  onder  kracht ig  roeren  met  25  kg  poeder  ( 1 :2 .5  RT)  tot  een  homogene
mortelpasta  vermengen.  Na  3  minuten  nog  eens  kracht ig  doorroeren.  Bi j  normale  temperatuur  kan  Rywal i t  FK  X
Flex  Tegel l i jm  ca.  5  uur  verwerkt  worden.

Rywal i t  FK  X  Flex  tegel l i jm  wordt  met  een  gladde  spatel  en  vervolgens  met  de  geschikte  l i jmkam  op  de
ondergrond  verdeeld ,  zodat  een  vol ledige  ver l i jming  van  de  bouwelementen  gewaarborgd  is .

Rywal i t  FK  X  Flex  tegel l i jm  kan  naargelang  de  zuigkracht  van  de  ondergrond  in  één  beweging  voor  een  grotere
oppervlakte  voorgestreken  worden.  Oneffen  ondergronden  kunnen  met  een  gladde  spatel  u i tgevlakt  worden.  Na
het  ui tharden  van  de  gladde  laag  kan  er  op  gebruikel i jke  wi jze  worden  gel i jmd  met  F lex-tegel l i jm.  De  tegels
kunnen  tot  15  minuten  na  het  aanbrengen  nog  gecorr igeerd  worden.  Bi j  n iet  zuigende  tegels  (bv  f i jn  steengoed)
op  niet  zuigende  ondergrond  kan  de  uithardingst i jd  van  de  tegel l i jm  vertraagd  worden.  .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit FK X
Mengverhoudingen Ca. 8 liter water op 25 kg poeder

Verbruik
Tanding 4x4x4 mm ca. 1.3 kg/m²
Tanding 6x6x6 mm ca. 2.2 kg/m²
Tanding 8x8x8 mm ca. 2.8 kg/m²

Verwerkingstijd ca. 5 uur

Plaatsingstijd (open tijd) Ca. 30 minuten (afhankelijk van lucht en materiaaltemperatuur)

Correctietijd ca. 15 minuten

Begaanbaar/voegbaar Na ca. 24 uur

Vloerverwarming Geschikt

Verwerkingstemperatuur Lucht- en materiaaltemperatuur boven + 5°C
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Rywalit FK X

Opslag Droog bewaren in originele verpakking 12 maanden houdbaar Rywalit FK X
Flex Tegellijm is chroomarm volgens TRGS 613.

Veiligheidsvoorschriften
Bevat cement. Prikkelt de ogen en de huid. Buiten het bereik van kinderen
houden. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen
onmiddellijk grondig met water spoelen en een dokter raadplegen.

NL Giscode ZP1 = cementhoudend product, chroomarm

VERPAKKING
Zak  25  kg,  zak  5  kg

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