
 FK 71
TEGEL- EN PLATENLIJM
Flexibele, gebruiksklare dispersie-tegellijm
voor wand en vloer, voor gebruik binnenshuis,
voldoet aan de D2 TE vereisten van EN 12004

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  FK  71  tegel-  en  platenl i jm  op  kunststofbasis  is  f lexibel ,  gebruiksklaar ,  vei l ig ,  doelmat ig ,  snel  hechtend,
vochtbestendig  en  in  a l le  binnenvertrekken  van  een  woning  snel ,  eenvoudig  en  elegant  te  verwerken.  Door  de
hoge  elast ic i te i t  hecht  Rywal i t  FK  71  tegel-  en  platenl i jm  ook  op  ondergronden  die  onderhevig  zi jn  aan  l ichte
bewegingen  en  spanningen.  De  snel le  en  stevige  hecht ing  en  stabi l i te i t  maakt  een  snel le  verwerking  mogel i jk
zonder  dat  de  tegels  of  p laten  gaan  schuiven.  Rywal i t  FK  71  tegel-  en  platenl i jm  is  niet  geschikt  voor  gebruik
onder  water  en  in  de  buitenlucht .  Rywal i t  FK  71  voldoet  aan  de  strenge  D2  TE-vereisten  van  EN  12004.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Li jmen  van  keramische  wand-  en  vloertegels ,  middelgrote  mozaïek,  k le inmozaïek  en  glasmozaïek,  kunststof
tegels ,  p laten  van  hard  schuim  en  andere  bouwisolat ie-  en  dempingsplaten.  Op  vlakke  ondergronden  zoals
ple ister ,  beton,  g ips  en  gipsplaten  binnenshuis .  Ook  geschikt  voor  het  l i jmen  van  zuigende  tegelbekleding  (gres)
op  reeds  aanwezige  tegels .  Niet-zuigende  tegels  mogen  uits lu i tend  op  zuigende  ondergronden  worden  gel i jmd.
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ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De ondergrond  moet  droog,  schoon en  vr i j  van  stof ,  losse  voorwerpen  en  scheid ingsmiddelen  zoals  ol ie ,  vet  en
was  zi jn .  Sterk  zuigende  en  vochtgevoel ige  ondergronden  zoals  gips,  g ipsplaten  en  hout  moeten  worden
voorbehandeld  met  Rywal i t  pr imer .  Behang  en  verf lagen  moeten  worden  verwi jderd.  Sterk  hechtende
bindmiddelen  en  ol ieverf lagen  moeten  worden  opgeruwd.  De  ondergrond  moet  vormvast  bl i jven  en  mag  niet
veren.

VERWERKING
De  gebruiksklare  Rywal i t  FK  71  tegel-  en  platenl i jm  aanbrengen  met  een  gladde  spatel  en  met  een  getande
spatel (vertanding van 3-5 mm breed en diep) u i tstr i jken, zodat er gel i jkmat ige r ibben ontstaan en ver l i jming van
het  bouwelement  over  het  gehele oppervlak gewaarborgd is .  (Keramische platen:  grove vertanding;  k le inmozaïek
en  kunststof  p laten:  f i jne  vertanding) .  Op  de  l i jm  mag zich  geen  vel  hebben  gevormd;  daarom niet  meer  dan  ca.
1-2  m²  l i jm  aanbrengen  kort  voor  het  l i jmen.  De  droge  wandbedekking  goed  in  de  vocht ige  l i jm  drukken.
Verontrein ig ing  door  l i jmresten  op  de  tegels  direct  verwi jderen  met  een  vocht ige  doek.  Bi j  het  l i jmen  op  beton
(en  vooral  prefab-beton)  mag  al leen  worden  gel i jmd  op  voldoende  oud  beton,  waarbi j  met  di latat ievoegen  moet
worden  gewerkt  omdat  beton  vaak  onderhevig  is  aan  grote  spanning,  trek  en  kr imping.  Gereedschappen  direct
na  gebruik  met  water  rein igen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit FK 71
Mengverhouding Gebruiksklaar in een emmer

Verbruik Vertanding 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,4 kg/m²
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 20 min.

Correctietijd ca. 10 min.

Begaanbaar / voegbaar na 24 uur (bij +20 °C, een lagere temperatuur vertraagt de verhardingstijd)

Verwerkingstemperatuur lucht- en materiaaltemperatuur hoger dan +5 °C

Opslag droog en vorstvrij opslaan, 12 maanden houdbaar in de originele verpakking

VERPAKKING
Emmer  18  kg,  8  kg,  1  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.

www.rywa.de   www.technicel.com

3/3


