
 LASTODICHT
Oplosmiddelvrije, siliconencompatibele
vloeibare film voor flexibele afdichting onder
keramische afdekkingen in sanitaire en natte
ruimtes

    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  lastodicht  is  een  oplosmiddelvr i je ,  waterdichte  laag  voor  f lexibele  oppervlakafd icht ing  onder  tegel-  en
platenbedekkingen  binnenshuis ,  voor  wand  en  vloer .  Rywal i t  lastodicht  is  een  zeer  elast ische,  gebruiksklare
dichtfo l ie  die  met  een  rol ,  kwast  of  p lamuurmes  eenvoudig  kan  worden  aangebracht  op  al le  ondergronden
binnenshuis .  Het  compenseert  spanningen  in  de  ondergrond,  overbrugt  vervormingen  en  compenseert  ook  later
optredende  scheuren  in  de  ondergrond.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor een vakkundige verbandafdicht ing aan de naar het  water  toegekeerde zi jde onder keramische bedekkingen
in  sanita ire  en  vocht ige  ru imtes.  Ter  bescherming  van  vochtgevoel ige  ondergronden.  Bi j  hoge  belast ing
binnenshuis ,  volgens  belast ingklasse  A  conform  het  keurmerk  van  bouw-  en  woningtoezicht  (het  Duitse  abP)  -
AiV,  goedgekeurd  voor  wanden.  Bi j  mat ige  belast ing  volgens  belast ingklasse  A0  conform  het  ZDB-
toel icht ingenblad  voor  wanden  en  vloeren.  Inzetbaar  voor  binnenafdicht ing  bi j  water inwerkingsklassen  W0-I  t/m
W2-I  op  wanden  en  W0-I  t/m  W1- I  op  vloeren  conform  DIN  18534  , ,Afd icht ing  van  binnenuit "

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  voldoende  draagvermogen  hebben  en  droog,  schoon  en  vr i j  van  oplosmiddelen  zoals  ol ie ,
vet  en  andere  resten  zi jn .  Bi j  hoge  belast ing  (A)  zi jn  geen  vocht igheidsgevoel ige  ondergronden  toegestaan.
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Zuigende  ondergronden  zoals  kalk-  en  gipsple ister  en  gipsplaten  eerst  voorbehandelen  met  Rywal i t  pr imer .
Anhydr ietv loeren  moeten  worden  geslepen,  stofvr i j  worden  gezogen  en  eveneens  met  Rywal i t  pr imer  worden
voorbehandeld .  Betonnen  ondergronden  moeten  minimaal  6  maanden  zi jn ,  Cement  en  anhydr i testr iche  nodig
minstens  4-6  weken  oud  en  klaar  om  te  worden  gelezen  Het  restvocht  mag  volgende  waarden  niet
overschr i jden:

Cementdekvloer :  2,0  %

Anhydr ietdekvloer :  0,5  %

Verwarmde  anhydr ietdekvloer :  0,3  %

Bezett ingen  moeten  voldoen  aan  de  norm  DIN  18550.

Gipsple ister moet in een laag zi jn aangebracht en mag niet vervi l t of g ladgemaakt zi jn . De gronder ing moet goed
drogen.

Volgens  de  nieuwe  norm  DIN  18534  val len  ru imtes  met  afvoerput je  en  douchegoot  onder  belast ingklasse  W2-I .
Deze  mogen  niet  meer  met  polymeerdispersies  worden  uitgevoerd.

VERWERKING
Voor  gebruik  goed  doorroeren  en  met  een  vachtrol ler ,  v lakstr i jker  of  p lamuurmes  in  minstens  twee  lagen  en  in
twee  kleuren  conform  DIN  18534  verzadigd  en  gel i jkmat ig  aanbrengen.  E lke  laag  moet  droog  zi jn  voordat  de
volgende  laag  wordt  aangebracht .  Om  de  laagdikte  eenvoudiger  te  kunnen  controleren,  moet  eerst  een  blauwe
laag en dan een gr i jze laag worden aangebracht .  Wanneer de blauwe laag dan nog zichtbaar is ,  is de gr i jze laag
te  dun  aangebracht ;  d i t  moet  vermeden  worden.

De  hoeken  tussen  wand  en  vloer  worden  eerst  afgedicht  met  een  Technicel  Rywal i t  d ichtband  en  de
buisdoorvoeren  worden  dichtgemaakt  met  Technicel  -  Rywal i t  e last ische  afd ichtmanchet  die  in  de  verse  laag
lastodicht  worden geplakt .  De randen van de dichtband en de dichtmanchetten worden verzadigd bestreken met
Rywal i t  lastodicht .

Rywal i t  lastodicht  wordt  in  twee  tot  dr ie  lagen  aangebracht  met  een  lamsvel-  of  schuimstofro l  of  een  platte
kwast  of  een  soepele  spatel ;  de  lagen  moeten  even  dik  en  zonder  por iën  zi jn .  De  eerste  laag  moet  volkomen
droog  zi jn  voordat  de  tweede  laag  wordt  aangebracht .  Op  de  goed  gedroogde  lastodicht-afd icht ing  kan  de
keramische  tegel-  of  p latenbedekking  op  de  gebruikel i jke  wi jze  worden  aangebracht  met  Rywal i t  FK  X  f lex-
tegel l i jm  (doorgaans  na  24  uur) .  

Rein ig ing  van  het  gereedschap:  Direct  na  gebruik  rein igen  met  water .  .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Lastodicht
Testcertificaat P-AB/25920/30-2014 Kiwa TBU

Giscode D 1
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Rywalit Lastodicht

Minimumdikte per laag (bij 2 lagen)
Aanbevolen natte laagdikte: 0,8 mm (inclusief
laagdiktetoeslag)
Minimumdikte van de droge laag: 0,5 mm

Verbruik bij minimumdikte van de droge
laag 0,5 mm

minstens 1 kg/m² (350 à 700 gram per laag, naargelang de
aard van de onderground)

Droogtijd/ bewerkbaar ca. 2 - 3 uur per laag (afh. van temperatuur enz.)

Dichtheid ca. 1,5 g/cm³

Viscositeit 13.000 mPas

Vaste stof gehalte 73 %

PH-waarde 8,5

Kleur Grijs/blauw

Consistentie pasteus, goed smeerbaar, troffel applicatie

Verwerkingstemperatuur tussen + 5 °C en + 25 °C (ondergrondtemperatuur)

Samenstelling oplosmiddelvrije kunststofdispersie

Opslag
In de afgesloten originele verpakking ca. 9 maanden
houdbaar; koel en vorstvrij bewaren Reiniging van het
gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERPAKKING
Emmer  4  kg,  emmer  7  kg,  emmer  15  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


