
 FLEXAN 900
KUNSTHARSVERBETERING
Kunstharsverbetering voor zeer flexibele
afdichtlijmen en voor tegellijmsystemen op
moeilijke ondergronden, groot
hechtvermogen, waterdicht, ook als
alternatieve afdichting onder
tegelbekledingen, voor de verlijming van
naden en overlappingen van Rywalit
afdichtingsfolie, voor binnen en buiten

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Met  het  v loeibare  addit ief  Rywal i t  F lexan  900  wordt  de  Rywal i t  tegel l i jm  elast isch  gemaakt  en  wordt  het
hechtvermogen  aanzienl i jk  verhoogd.  Bovendien  dient  het  voor  elast isch  maken  van  al lerhande
cementmortelmengsels  (voegenmortel ,  p lamuur  enz. ) .  Het  combinat ieproduct  (Rywal i t  F lexan  900  +  Rywal i t
tegel l i jm)  s lu i t  hydraul isch  af  en  hardt  ook  ui t  b i j  luchtafs lu i t ing .  Lagen  van  2  mm  of  dikker  zi jn  waterdicht .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Het  combinat ieproduct  kan  worden  aangebracht  en  verwerkt  op  al le  moei l i jke  ondergronden  zoals  asfa l t ,
spaanplaat ,  hout ,  g ips,  g ipsplaat ,  geglazuurde  tegels  enz.  Deze  moeten  echter  vast  zi jn ,  voldoende
draagvermogen  hebben  en  vr i j  z i jn  van  stof ,  vui l ,  o l ie ,  vet ,  was  en  andere  oplosmiddelen.  De  laatstgenoemde
kunnen  worden  gerein igd  met  rein ig ingsemuls ie .  L icht  korrelende  en  sterk  zuigende  ondergronden  zoals
korrelend  ple isterwerk,  g ips  en  gipsplaten,  hout  en  spaanplaat ,  moeten  worden  voorbehandeld  met  Rywal i t
pr imer .  L icht  gebouwde  ondergronden  (spaan-  of  gipsplaten  enz. )  moeten  vormvast  zi jn  en  mogen  niet  veren.
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Grote  oneffenheden  kunnen  worden  veref fend  met  hetzel fde  mater iaal .

VERWERKING
Rywal i t  F lexan  900  moet  in  een  zuivere  kuip  worden  gedaan;  h ieraan  moet  men  langzaam  roerend  de  Rywal i t
tegel l i jm  toevoegen  tot  een  mengsel  zonder  k lonten  ontstaat .  Dit  mengsel  wordt  na  ca.  5  minuten  nogmaals
doorgeroerd, wordt aangebracht met een ple isterspaan en gekamd met een getande spatel ,  zodat een ver l i jming
van  het  gehele  oppervlak  van  de  bouwelementen  gewaarborgd  is .  Ver l i jmde  tegels  en  platen  kunnen  nog  ca.  5
minuten  worden  gecorr igeerd.  Op  wanden  aangebrachte  tegels  kunnen  na  ca.  6  uur  worden  gevoegd,
v loertegels  na  ca.  24  uur ;  ze  zi jn  begaanbaar  na  nogmaals  24  uur .  De  verhardingst i jd  wordt  langer  onder
extreme omstandigheden  (ver l i jming  van  niet-zuigende  elementen  onder  luchtafs lu i t ing)  en  duurt  tot  6  dagen  bi j
kamertemperatuur .  In  verse  toestand  moet  het  combinat ieproduct  worden  beschermd  tegen  vocht  en
weersinvloeden  en  mag  het  niet  worden  betreden.

Alternat ieve  afd icht ing  onder  tegelbedekkingen:  Als  a l ternat ieve  afd icht ing  kan  op  een  beton-  of
p lavuizenondergrond  een  schraaplaag  worden  aangebracht  om  de  por iën  af  te  dichten.  Daarna  wordt  een
tweede  laag  aangebracht  die  wordt  gekamd  met  een  4  mm getande  spatel  en  wordt  afgehaald  met  een  sta len
ple isterspaan.  De  tota le  dikte  van  de  afd icht ing  dient  minstens  2  mm  te  bedragen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Flexan 900
Mengverhouding:  

Voor tegellijm Tot 3 kg Flexan 900 + aanmaakwater voor 25 kg poeder
Rywalit tegellijm

Als alternatieve afdichting 1 kg Rywalit FK X Flex-tegellijm vermengen met ca. 0,36 kg
Flexan 900. (9,0 kg Flexan 900 voor 25 kg FK X Flex-tegellijm)

Als afdichting voor naden en
overlappingen van Rywalit
aftdichtingsfolie

1 kg Rywalit FK X Flex-tegellijm in ca 0.36 kg flexan 900 + 40
g water mengen (25 kg Rywalit FK X Flex-tegellijm + 9 kg
Flexan 900 + 1 l water)

Verwerkingstijd Bij 20 °C ca. 20 minuten

Correctietijd ca. 5 min.

Voegbaar wandvlakken na ca. 6 uur. vloervlakken na ca. 24 uur.

Verwerkingstemperatuur kamer- en materiaaltemperatuur hoger dan +5°C

Opslaan 1 jaar vorstvrij in de goed afgesloten originele verpakking

VERPAKKING
Emmer  9  kg,  emmer  2  kg
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VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rev. 11/12
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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