
 PF
PARELVOEG
Cementhoudende, water- en vuilafstotende
voegenmortel voor voegbreedtes tot 5 mm,
flexibel, met afpareleffect, voor het voegen
van keramische bekledingen binnen en
buiten, vooral geschikt voor vochtige en natte
ruimtes, voldoet aan de CG 2 WAr - vereisten
van EN 13888

    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  PF  parelvoeg  is  een  hydraul isch  ui thardende,  f lexibele  voegenmortel .  Het  f i jne  en  gladde  voegoppervlak
en  de  hoge  kleurechtheid  zorgen  voor  een  duurzaam  mooi  voegbeeld .  Door  het  afparelef fect  wordt  water
afgestoten  en  dr ingt  het  niet  in  de  voeg.  Door  gebruik  van  hoogwaardige  grondstof fen  die  voldoen  aan  de  DIN-
norm en de homogene vermenging wordt  een constante kwal i te i t  en k leur  gewaarborgd.  Rywal i t  PF parelvoeg is
water- ,  weer-  en  vorstbestendig  en  onderscheidt  z ich  door  zeer  goede  verwerkingseigenschappen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor  het  voegen  van  keramische  wand-  en  vloerplaten  met  een  voegbreedte  tot  5  mm;  voor  binnen  en  buiten;
vooral  voor  steengoed  en  grestegels  en  voor  vocht ige  en  natte  ru imtes,  op  vloerverwarmingen  of
tussenwandconstruct ies  van  gipsplaat .  Voor  f i jn  verglaasde  keramische  tegels  adviseren  wi j  onze  Rywal i t  FF  X
f lexvoegen.

Rywa-Pox  voegmortel  (zuurbestendig)  gebruiken  voor  voegen  in  zuivel fabr ieken,  brouweri jen,
zoutwaterzwembaden,  accuruimtes  enz.

VERWERKING
Het  voegen  mag  pas  plaatsvinden  nadat  de  plaats ingsmortel  (d ikbed)  vol ledig  is  u i tgehard.  Op  dunbed
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aangebrachte tegels pas na ten minste 24 uur voegen. Het legmortel dat vr i jkomt bi j  het leggen, moet tot op de
diepte  van  de  tegel  worden  uitgekrabd.  De voegen moeten  schoon zi jn  en  eventueel  met  schoon water  worden
gerein igd.  Rywal i t  PF  parelvoeg  wordt  in  een  zuivere  kuip  met  zuivere  water  in  een  verhouding  van  ca.  1 ,2  -  1 ,4
l i ter  water  :  5  kg  poeder  met  een  roerapparaat  tot  een  klontvr i je ,  romige  mortel  geroerd  (garde) .  Rywal i t  PF
parelvoeg  wordt  op  de  gebruikel i jke  wi jze  dicht  en  diep  in  de  voegen  aangebracht .  Na  een  pauze  van  ca.  3
minuten  nogmaals  doorroeren.  Geen  droge  mortelpoeder  erop  strooien.  Na  het  hechten  van  de  voegmortel  de
betegel ing  met  een  stevige  en  vocht ige  spons  diagonaal  re in igen.  Hierbi j  d ient  men  ervoor  te  zorgen  dat  de
voegen  niet  worden  uitgewassen.  Om  dichte  en  vaste  voegen  en  een  vol ledige  ui tharding  resp.  b inding  te
bereiken,  d ient  men  ze  daarna  nogmaals  te  bevocht igen.  Vooral  belangr i jk  bi j  hoge  temperaturen  en  andere
r is ico 's  van  een  te  snel le  ui tdroging  (DIN-norm  voor  de  binding  van  hydraul ische  bindmiddelen  in  acht  nemen) .

DENK  ERAAN:
Kleurafwi jk ingen  bl i jven  voorbehouden.  Door  de  vele  mogel i jke  negat ieve  invloeden  t i jdens  de  verwerking  en  de
uitharding  kunnen  er  k leurafwi jk ingen  optreden  tussen  de  or ig inele  k leurmonsters  en  de  verwerkte  ui tgeharde
voegmortel .  Keramische  bedekkingen  controleren  op  geschiktheid .

Niet verwerken bi j  een ondergrondtemperatuur lager dan + 5 °C en hoger dan + 25 °C of bi j  d irecte warmte- en
vocht inwerking  en  tocht .

B i j  gepol i jst  f i jn  gestructureerd  gres  kunnen  zich  k leurstofdeelt jes  vastzetten  in  eventuele  micropor iën  in  het
oppervlak van de platen.  Daarom wordt een sterk k leurcontrast tussen de tegel en de voeg afgeraden. Bi j  twi j fe l
d ient  men  een  testvoeg  uit  te  voeren.

Zure media kunnen (afhankel i jk  van de concentrat ie)  cementvoegmortel  aantasten en beschadigen.  Daarom dient
men  bi j  gebruik  van  zure  rein ig ingsmiddelen  de  gebruiksaanwi jz ing  van  de  rein ig ingsmiddel fabr ikant  nauwkeur ig
op  te  volgen.  Voordat  men  zure  rein ig ingsmiddelen  gebruikt ,  moet  het  te  rein igen  oppervlak  met  water  worden
bevocht igd;  d irect  na  de  rein ig ing  moet  het  worden  afgespoeld  met  voldoende  water .

De  mengverhouding  gel i jk  houden,  anders  kunnen  er  k leurverschi l len  ontstaan.  Voor  één  oppervlak  mater iaal  u i t
dezel fde  charge  gebruiken.  Ongel i jkmat ig  gemengd  mater iaal ,  restvocht  in  de  ondergrond,  ondergronden  met
verschi l lende  zuigkracht  en  tegelranden  kunnen  kleurverschi l len  veroorzaken.

Bi j  het  gel i jkt i jd ig  voegen  van  verschi l lende  zuigende  tegeloppervlakken  (bi jv .  keramisch  en  aardewerk) ,  kan  de
verschi l lende  zuigkracht  van  de  tegels  k leurschaker ingen  veroorzaken  in  de  voeg.  .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Parelvoeg
Mengverhouding ca.1,2 - 1,4 ltr. water : 5 kg poeder

Verbruik (voegbreedte/-diepte: 3 mm / 5
mm)

afhankelijk van het tegelformaat, bijv.
30 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²
15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm: ca. 0,6 kg/m²
5 x 5 cm: ca. 1,2 kg/m²
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Rywalit Parelvoeg

Kleuren
wit, zilvergrijs, manhattan, lichtgrijs, basaltgrijs, beige,
lichtbeige, jasmijn, pergamon, antraciet, zwart, caramel,
middelbruin, balibruin

Verwerkingstijd ca. 2 uur (afh. van object- en luchttemperatuur)

Begaanbaar na ca. 12 uur

Belastbaar na ca. 48 uur

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur lucht- en tegeltemperatuur hoger dan +5 °C

Opslaan
droog en vorstvrij opslaan, 18 maanden houdbaar in de
originele verpakking, Rywalit PF parelvoeg is chromaatarm
conform TRGS 613.

VERPAKKING
Zak  5kg,  zak  2  kg,  zak  25  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.
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