
 LIJM- EN
VOEGMORTEL
EPOXYHARSMORTEL
Oplosmiddelvrije, in water emulgeerbare 2-
componentenmortel op epoxyharsbasis voor
chemisch en mechanisch zwaar belaste
wand- en vloerbedekking, voor binnen en
buiten

    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywa-Pox  l i jm-  en  voegmortel  is  een  geprefabr iceerde  mortel  van  epoxyhars,  speciaal  h ierop  afgestemde
vulmiddelen  en  afzonder l i jk  verpakt  hardingsmiddel .  Nadat  de  mortel  is  u i tgehard,  verkr i jgt  men  een  waterdichte
en  chemical iënbestendige  ver l i jming  en  voegen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywa-Pox  l i jm-  en  voegmortel  wordt  gebruikt  a ls  react iehars l i jmmiddel  voor  chemisch  en  mechanisch  zwaar
belaste  wand-  en  vloerbedekkingen,  voor  het  aanbrengen  van  tegels ,  p laten,  mozaïek,  vormstukken  en
vormstenen  van  grove  en  f i jne  keramiek,  gres,  k l inkers,  betonwerk  en  natuursteen  enz.  op  cementvloeren  en
cementple ister ,  beton,  g ipsplaten,  metaal ,  hout  enz.  Verder  is  Rywa-Pox  l i jm-  en  voegmortel  geschikt  a ls
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voegmortel  voor  chemisch  en  mechanisch  zwaar  belaste  wand-  en  vloerbedekkingen  in  de  industr ie  en  de
bouw.  (Bi jv .  zwembaden,  zoutwaterbaden,  bedr i j fskeukens,  douchecabines,  balkons,  waterzuiver ingsinsta l lat ies
enz. )

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Bi j  het  leggen van tegels  moet  de ondergrond schoon,  droog en vlak  zi jn  en voldoende draagvermogen hebben.
Bekist ingsol ie  en  bekist ingsresten,  chemical iënresten,  oude  verf  en  verdampingsremmende  middelen  grondig
verwi jderen.  Cementvloeren  mogen  niet  meer  dan  3% vocht  bevatten.  Niet  aanbrengen  wanneer  er  vocht  ui t  de
ondergrond  opst i jgt .

VERWERKING
Voor  de  verwerking  moeten  beide  componenten  intensief  worden  gemengd  met  een  langzaam  lopend
roertoestel .  De  verpakkingen  bevatten  de  ju iste  mengverhouding  van  de  componenten.  Bi j  de  verwerking  van
een  deel  van  de  mater ia len  moet  de  vermelde  mengverhouding  nauwkeur ig  worden  aangehouden
(gewichtsverhouding) .  Bi j  temperaturen  hoger  dan  +  25  °C  kan  ter  verhoging  van  de  duurzaamheid  15%  (komt
overeen  met  ca.  0,5  l i ter)  vuurgedroogd  kwartszand  met  een  korrel ing  van  0, 1  -  0,3  mm  worden  toegevoegd.

L i jmen

Rywa-Pox  l i jm-  en  voegmortel  met  een  spatel  of  p lamuurmes  aanbrengen,  daarna  ui tstr i jken  met  een  getande
spatel .  Bi j  het  k iezen  van  de  getande  spatel  moet  men  rekening  houden  met  het  formaat ,  de  vlakheid  en  het
achterkantprof ie l  van  het  te  l i jmen  mater iaal .  Afhankel i jk  van  de  ondergrond  en  het  te  l i jmen  mater iaal  kan  men
echter  ook  te  werk  gaan  volgens  de  butter ing-methode  of  volgens  de  gecombineerde  methode.

Voegen

Rywa-Pox l i jm- en voegmortel  u i ts lu i tend aanbrengen in schone,  droge,  vet- en stofvr i je voegen.  Rywa-Pox l i jm-
en  voegmortel  wordt  aangebracht  met  een  voegi jzer  of  een  plamuurmes.  Bi j  grote  oppervlakken  en
overeenkomst ig  brede  voegen  kan  de  mortel  worden  aangebracht  met  behulp  van  handpatronen  of  perslucht .
Overtol l ige  voegmortel  moet  worden  verwi jderd  met  de  hardrubberen  spatel .  Daarna  de  tegels/platen  grondig
afwassen  met  water  en  een  spons.  Na  een  voldoende  lange  wachtt i jd  volgt  de  rein ig ing  met  water .  Rywa-Pox
l i jm-  en  voegmiddel  is  een  react iemortel .  Hoge  temperaturen  bespoedigen  en  lage  temperaturen  vertragen  de
uitharding  en  het  gunst igste  t i jdst ip  voor  de  rein ig ing.

Attent ie :

Ui tgehard  mater iaal  laat  z ich  niet  meer  afwassen.  Rein ig ing  is  dan  al leen  nog  mechanisch  of  met  specia le
afbi j tmiddelen  mogel i jk .  Daarom  moeten  ook  de  gereedschappen  direct  na  gebruik  worden  gerein igd  met  water .

Verbruik  bi j  het  l i jmen

(afhankel i jk  van  de  gebruikte  vertanding)

vertanding  4  mm:  ca.  1 ,7  kg/m²
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vertanding  6  mm:  ca.  2,5  kg/m²

vertanding  8  mm:  ca.  3,4  kg/m²

Verbruik  bi j  het  voegen

Het  verbruik  bi j  het  voegen met  Rywa-Pox l i jm-  en voegmortel  is  afhankel i jk  van  de grootte  en de dikte  van de
tegels  en  de  daarui t  resulterende  voegenbreedte  en  voegendiepte.  Het  verbruik  in  g/m²  kan  worden  berekend
op  basis  van  de  bekende  voegenlengte  per  m²  (z ie  tabel ) ,  de  voegenbreedte,  de  voegendiepte  en  de  dichtheid
van  het  mater iaal  ( 1 ,42  g/cm³) :

Verbruik  =  voegenlengte  ( in  meters)  x  voegenbreedte  ( in  mm)  x  voegendiepte  ( in  mm)  x  de  dichtheid

Voorbeeld :

10x10  cm  tegel  (voegenlengte  =  19,5  m/m²) ,  voegenbreedte  3  mm,  voegendiepte  5  mm  resulteert  in :

19,5  x  3  x  5  x  1 ,42  =  415  g/m²

Tegelgrootte  Voegenlengte/m²

10  x  10  cm  19,5  m

10  x  15  cm  16,2  m

10  x  20  cm  14,5  m

11 ,5  x  24  cm  12,5  m

15  x  20  cm  1 1 ,5  m

20  x  20  cm  9,9  m

20  x  30  cm  8,2  m

25  x  25  cm  7,9  m

30  x  30  cm  6,6  m

40  x  40  cm  5,0  m

60  x  60  cm  3,3  m

Opmerking

Bi j  het hanteren van epoxyhars moeten de vei l igheidsregels in acht worden genomen (z ie o.a .  de (Duitse) regels
voor  verwerking  van  epoxyharsen,  u i tgegeven  door  de  Berufsgenossenschaft  der  chemischen  Industr ie/M  023) .
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TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Epoxyharsmortel
Vaste lichamen comp. A + B 100%gew.

Consistentie iets zelfegaliserend

Dichtheid (bij + 20 °C) comp. A + B ca. 1,42 g/cm³

Mengverhouding comp. A:B 75:25 gewichtsverhouding

Verwerkingstijd (+ 20 °C) ca. 45 minuten

Druk-/buigvastheid (na 28 dagen) 60 / 30 N/mm²

Begaanbaar (+20 °C) ca. 24 uur

Verwerkingstemperatuur + 10 °C tot + 25 °C

Belastbaar (+ 20 °C) mechanisch ca. 3 dagen chemisch ca. 7 dagen

Duurzaamheid Volgens de duurzaamheidslijst

Kleur grijs, wit

Houdbaarheid ca. 1 jaar in de gesloten originele verpakking

VERPAKKING
Combiverpakkingen  5  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Raestruperstrasse 3
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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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