
 MK T
TRASMARMERLIJM
Heldere Flex-Kleefmortel voor marmer voor
het leggen van marmer- en
natuursteenbekledingen met
spelingcompensatie, voor binnen en buiten,
speciaal geschikt voor verwarmde vloeren, C2
TE, voldoet aan de norm DIN EN 12004

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  MK  T  Tras-Marmerl i jm  is  een  heldere,  f lexibele ,  minerale  k leefmortel  voor  het  leggen  van  marmer-  en
natuursteentegels  a lsook  al le  keramische  tegels  en  platen  met  spel ingcompensat ie .  Zeer  goed  bestand  tegen
uitb loei ing  en  verk leur ingen  van  het  marmer.  Eenvoudige  en  probleemloze  verwerking,  vorstbestendig  voor
binnen en buiten.  Speciaal  geschikt voor verwarmde vloeren. Voldoet aan de C2 TE vereisten van DIN EN 12004.

TOEPASSINGSGEBIEDENEN
Voor  het  verk leur ingsvr i je  ver l i jmen  van  natuursteentegels  en  natuursteenplaten  zoals  marmer,  Juramarmer,
graniet ,  kwarts iet ,  enz.  Geschikt  voor  het  ver l i jmen  van  een  laagdikte  van  3  -  12  mm.  Diverse  marmerplaten
kunnen  probleemloos  uitgel i jnd  worden  (spel ingcompensat ie) .
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ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Verl i jmen  is  mogel i jk  op  al le  minerale  ondergronden  zoals  kalk-  en  cementple ister ,  beton  (minstens  6  maanden
oud) ,  dekvloeren  (minstens  28  dagen  oud)  enz.  Belastbare  ondergronden  in  l ichte  bouwmater ia len  moeten
vervormingsvr i j  z i jn .  De  ondergronden  moeten  droog,  stofvr i j  en  vr i j  van  andere  scheidende  stof fen  zi jn .  Sterk
zuigende,  minerale  ondergronden  zoals  gipsple ister ,  g ipskarton-  en  gipsvezelp laten  moeten  voorgestreken
worden  met  Rywal i t  T iefengrund.  Anhydr iet  v loeren  moeten  geslepen  (eventueel  aanwezige  sinterv l ies
verwi jderen) ,  gestofzuigd  en  aanslu i tend  voorgestreken  worden  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  volgens  de
handle id ing.  Bi j  natuursteentegels  >=60  x  60  cm  eerst  voorbehandelen  met  epoxi-dichtgrund  of  in  plaats
daarvan  Rywal i t  MK  marmerl i jm  wit  gebruiken.

VERWERKING
Rywal i t  MK  T  Tras-Marmerl i jm  wordt  met  zuiver  water  tot  een  klontervr i je  mortel  omgeroerd;  25  kg  droge
mortel  met  ongeveer  8,0  l i ter  water .  Na  ongeveer  3  minuten  opnieuw  omroeren  en  aanslu i tend  gebruiken.
Rywal i t  MK  T  Tras-Marmerl i jm  wordt  met  een  gladde  spatel  op  de  ondergrond  aangebracht  en  vervolgens  met
een  l i jmkam verdeeld  in  funct ie  van  de  laagdikte .  Vervolgens  worden  de  marmeren  of  kunststenen  platen  in  het
verse  mortelbed  geplaatst .  Gezaagde  of  verouderde  marmerplaten  bevatten  aan  de  achterkant  vaak  stofresten
die  van  de  bewerking  afkomst ig  zi jn .  Deze  moeten  voor  het  leggen  afgeborsteld  of  afgewassen  worden.  De
achterkant  van  doorschi jnende  en  kr ista l l i jnen,  dunne,  zachte  en  sterk  zuigende  marmerplaten  moet  met  Rywal i t
T iefengrund  voorgestreken  worden.  Na  het  opdrogen  van  de  pr imer  kunnen  zi j  gelegd  worden.  Om  ervoor  te
zorgen  dat  eventuele  restvocht igheid  ui t  het  mortelbed  snel ler  kan  opdrogen,  moet  men  zo  lang  mogel i jk
wachten  met  het  opvoegen.  Ten  vroegste  na  ongeveer  24  uur  is  de  vloer  begaanbaar .  .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit MK T
Mengverhouding ca. 8,0 liter water : 25 kg poeder

Verbruik
Tanding 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,7 kg/m²
Tanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg/m²
Tanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg/m²

Verwerkingstijd ca. 2 uur

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 15 - 20 min.

Corrigeertijd ca. 15 min.

Begaanbaar / voegbaar na ca. 24 uur

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur Niet gebruiken bij oppervlaktetemperaturen lager dan 5°C of op verwarmde
oppervlakken. Tocht vermijden!

Opslag droog bewaren, in originele verpakking 12 maanden houdbaar, Rywalit MK T
Tras-Marmerlijm is chroomarm volgens TRGS 613.
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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. 02/13
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.

www.rywa.de   www.technicel.com

3/3


