
 SK 12
PLAMUURPASTA VOOR
VLOEREN
Universele vloeibare plamuurpasta als
nivelleer- en egaliseermassa op basis van
cement, voor binnen, tot 12 mm laagdikte

    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  SK  12  is  een  universele,  gebruiksklare,  spanningsarme  cementegal iseer-  en  plamuurpasta .  Voor  het
egal iseren  van  oneffenheden  tot  laagdiktes  van  12  mm  (vanaf  8  mm  versni jden  met  1- 1 ,5  mm  r i jnzand) ,
zel fstr i jkend  en  hydraul ische  snel  u i thardend,  geschikt  voor  stoelwie l t jes  vanaf  een  laagdikte  van  2  mm.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor  het  plamuren,  egal iseren  en  nivel leren  van  cementen  dekvloeren  alsook  andere  ondergronden  zoals  ruwe
betonplafonds,  oude  tegels ,  terrazzo  en  natuursteenbekledingen  die  met  v loerbekledingen  bekleed  moeten
worden.  Geschikt  voor  binnentoepassingen  (woonruimtes,  kantoorru imtes,  enz. ) .

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
SK

 1
2

www.rywa.de   www.technicel.com

1/3



ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De ondergrond moet vast ,  belastbaar ,  stabie l  en vr i j  z i jn van stof ,  vui l  en andere scheidende producten en lagen
zoals  ol ie ,  vet ,  was  enz.  Sterk  poreuze  en  zuigende  ondergronden  moeten  met  Rywal i t  T iefengrund
voorgestreken  worden  totdat  zi j  verzadigd  zi jn .  De  grondlaag  moet  vol ledig  opgedroogd  zi jn ,  voordat  men  met
het  plamuren  mag  starten.

Voor  het  egal iseren  van  gezandstraald  gietasfa l t  en  houten  ondergronden  raden  wi j  onze  vezelarme  Rywal i t
P lamuurmassa  voor  houtv loeren  aan.  Raadpleeg  het  aparte  merkblad.

Bi j  v loerverwarmingen  moeten  de  voorwaarden  van  het  merkblad  -  Keramische  tegels  en  str ips,  natuur-  en
betonsteen  op  verwarmde  vloerconstruct ies  -  van  het  Centraal  Verbond  van  de  Duitse  Bouwindustr ie  vervuld
zi jn .  In  geval  van  twi j fe l  raden  wi j  aan  een  proefplamuur  ui t  te  voeren  of  ons  te  raadplegen.  .

VERWERKING
25  kg  poeder  Rywal i t  SK  12  in  een  zuivere  kuip  met  ca.  5,5-6  l i ter  zuiver  water  (ca.  1  RT  water  voor  3  RT
poeder)  met  een  elektr ische  mixer  vermengen  tot  een  smeuïge,  gemakkel i jk  v loeibare  mortel  ontstaat .

Aan  +20°C  kan  Rywal i t  SK  12  gedurende  ca.  20  minuten  verwerkt  worden  en  is  na  ca.  2-3  uur  begaanbaar .

De  gemengde  plamuurpasta  wordt  met  een  gladde  spatel  of  vanaf  een  laagdikte  van  5  mm met  een  rakel  over
de  ondergrond  verdeeld .  De  nivel leermassa  vloeit  u i t  tot  een  ef fen  en  glad  oppervlak .  Indien  mogel i jk  moet  de
vereiste laagdikte in  een bewerking aangebracht  worden.  indien meerdere lagen over  elkaar  geplamuurd moeten
worden,  onmiddel l i jk  na  de  begaanbaarheid  verder  werken  op  de  nog  vocht ige  nivel leermassa.  Bi j  lagen  van
meer  dan  8  mm  dik  wordt  de  vloerplamuur  met  ca.  30%  kwartszand  korrel  1- 1 ,5  mm  versneden.  Ti jdens  de
uithardingst i jd  moet  de  plamuur laag  tegen  tocht ,  rechtstreekse  zonne-inval  en  hoge  kamertemperaturen
beschermd  worden.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit SK 12
Materiaalverbruik ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte

Mengverhouding ca. 5,5-6 liter water : 25 kg poeder

Verwerkingstijd ca. 20 min.

Begaanbaar na ca. 2-3 uur

Betegelbaar na ca. 1 dag

Opslag 6 maanden houdbaar in droge ruimtes. Geopende zakken onmiddellijk verwerken,
Rywalit SK 12 Vloerplamuur is chroomarm volgens TRGS 613.
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VERPAKKING
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.

www.rywa.de   www.technicel.com

3/3


