
 BWK S
CONTACTSPECIE VOOR
VLOEREN EN WANDEN
Veilige hechtbrug tussen mortelbed en
steengoed/gres. Speciaal geschikt voor het
voorstrijken als hechtbrug op oude tegels.
Ook verkrijgbaar in het wit voor natuursteen

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  BWK  S  Contactmortel  voor  v loeren  is  geschikt  a ls  vei l ige  hechtbrug  tussen  het  mortelbed  en  de
vloerbekleding,  vooral  voor  f i jne  keramiek  met  ger inge  waterabsorpt ie .  Het  is  een  hoogwaardig ,
kunststofveredeld  en  gebruiksklaar  droog  mengsel  op  basis  van  cement .  Voor  het  leggen  van  natuursteen
Rywal i t  BWK S Wit  Contactmortel  gebruiken.  Rywal i t  BWK S is  geschikt  voor  binnen  en  buiten,  is  water- ,  weer-
en  vorstbestendig  en  wordt  gekenmerkt  door  ui tstekende  verwerkingseigenschappen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  BWK  S  Contactspecie  voor  v loeren  wordt  met  water  gemengd  om  een  ple istermortel  te  verkr i jgen,  d ie
zich  perfect  leent  a ls  hechtbrug  en  hechtverbinding  bi j  het  leggen  van  steengoed/gres,  f i jne  keramiek,  mozaïek,
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enz.  met  geen  of  s lechts  een  ger inge  waterabsorpt ie  in  gewone,  verse  legmortel .  Het  gebruikel i jke  bestuiven
valt  weg.  Bi j  de  hierboven  vermelde  vloerbekledingen  moet  in  pr incipe  met  Rywal i t  BWK  S  Contactspecie  voor
vloeren  gewerkt  worden  om  een  permanente  hecht ing  tussen  de  keramiek  en  het  mortelmengsel  te  verkr i jgen.
Daarnaast  wordt  Rywal i t  BWK S  gebruikt  a ls  voorstr i jkproduct  (hechtbrug)  bi j  het  ver l i jmen  van  tegels  en  platen
op  oude  tegels  en  terrasbekledingen  lowee  op  de  vloer  a ls  aan  de  wand.

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.

VERWERKING
Rywal i t  BWK S wordt  in  een  zuivere  kuip  met  zuiver  water  omgeroerd  tot  een  smeuïge  contactmortel .  Hiervoor
mengt  men ongeveer  6  l i ter  water  met  25 kg  poeder .  Roer  nogmaals  kracht ig  door  na  ongeveer  3  minuten.  De
klaargemaakte  mortelspecie  wordt  op  de  verse  tegelmortel  aangebracht  en  met  een  gladde  sta len  spatel
gel i jkmat ig  verdeeld .  Er  moet  a l t i jd  vers  op  vers  gewerkt  worden.  De  te  plaatsen  tegels/platen  moeten
onmiddel l i jk  in  de  vers  aangebracht  contactmortel  gelegd  worden.  De  contactspecie  mag  geen  vl ies  vormen.  U
moet  s lechts  zoveel  contactmortel  aanbrengen  als  u  binnen  ongeveer  10-15  minuten  kan  betegelen.  De
klaargemaakte  contactspecie  moet  binnen  ongeveer  50  minuten  verwerkt  worden.

TECHNISCHE  GEGEVENS
technische gegevens
Kleur Grijs, wit

Verwerkingstemperatuur Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5 °C en bij hevige wind of grote
warmte.

Materiaalverbruik per mm laagdikte ca. 1 kg /m²

Verwerkingstijd ca. 50 min.

Plaatsingstijd ca. 10-15 min.

Opslag Droog bewaren, 1 jaar houdbaar in de originele verpakking Rywalit BWK S
Contactspecie voor vloeren en wanden is chroomarm volgens TRGS 613.

VERPAKKING
Zak  25  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
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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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