
 HECHTVAST
MORTELADDITIEF
Kunststof hechtemulsie als pleister- en
morteladditief of als additief voor de
vervaardiging van hechtbruggen; werkt
plastificerend en waterbesparend

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  Hechtvast  is  een  alka l ibestendige  kunststofd ispersie  zonder  weekmakers.  Het  dient  a ls  addit ief  voor
hydraul isch  bindende systemen en  hechtbruggen  en  verbetert  de  verwerkbaarheid ,  natte  hecht ing  en  plast ic i te i t .
Bovendien  heeft  de  dispersie  een  sterk  v loeibaar  makende  werking,  d .w.z .  b i j  een  gel i jkb l i jvende  morteld ichtheid
is  de  waterbehoefte  k le iner .  Rywal i t  Hechtvast  kan  rechtstreeks  worden toegevoegd aan de mortel  en  verbetert
o .a .  de  hecht-trekvastheid ,  de  buig-trekvastheid ,  de  sl i j tagebestendigheid ,  de  waterbestendigheid  en  vorst-
/dauwbestendigheid .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  vr i j  z i jn  van  stof ,  losse  deelt jes  en  scheid ingsmiddelen  zoals  ol ie ,  lak ,  teer  en  dergel i jke .
Deze  laatstgenoemde  middelen  moeten  worden  verwi jderd  met  rein ig ingsmiddel  of  oplosmiddel .  De  ondergrond
dient  vocht ig  te  zi jn .
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VERWERKING
De  verbruikshoeveelheid  van  Rywal i t  Hechtvast  is  afhankel i jk  van  de  samenstel l ing  van  de  mortel ,  het  beton  of
het  ple ister .  Daarom  dient  men  een  test  u i t  te  voeren  voor  de  toepassing.  Dunne  lagen  moeten  worden
beschermd  tegen  wind  en  zonnestra l ing .  Geen  andere  addit ieven  toevoegen.

Als  hechtbrug  of  besprenkel ing  Hechtbruggen  of  besprenkel ing  onder  ple isterwerk,  v loeren,  reparat iemortel  enz.
worden  met  Rywal i t  Hechtvast  a ls  volgt  aangemaakt :

1  deel  Rywal i t  Hechtvast ,

1  deel  water ,

1  deel  cement  PZ  45,

1-2  delen  schoon,  scherp-  en  mult ikorrel ig  kwartszand.

De  korrelgrootte  wordt  bepaald  door  de  laagdikte  van  de  later  aan  te  brengen  mortel .  Voor  het  maken  van
hechtspecie  wordt  meestal  zand  met  een  korrelgrootte  van  0-2  mm gebruikt ,  terwi j l  voor  de  besprenkel ing,  d ie
een  grof fe  structuur  moet  hebben,  een  korrelgrootte  van  0-4  mm  de  voorkeur  kr i jgt .  Bi j  het  aanbrengen  van
vloeren  en  tegels  op  hor izontale  v lakken  wordt  de  hechtspecie  voor  de  mortel  met  een  harde  bezem  in  de
gerein igde,  l icht  bevocht igde  ondergrond  geborsteld .

Bi j  k le inere vlakken gebeurt  di t  segmentgewi js met een blokkwast .  Daarna wordt de mortel  -  nat op nat - op de
specie  aangebracht .  Bi j  p le isterwerk  op  vert ica le  v lakken  wordt  de  besprenkel ing  oppervlakdekkend  tegen  de
muur  aan  besprenkeld  (sterk  absorberende  ondergronden  voorbevocht igen) .  Voordat  het  ple isterwerk  wordt
aangebracht ,  moet de besprenkelde laag zodanig ui tgehard zi jn dat het voldoende draagvermogen heeft  voor de
volgende  laag.

Als  morteladdit ief  Als  addit ief  voor  mortel  wordt  Rywal i t  Hechtvast  toegevoegd  aan  het  aanmaakwater .  Hiertoe
wordt  er  1  deel  Hechtvast  gemengd  met  5  delen  water .  Deze  aanmaakvloeistof  wordt  dan  toegevoegd  aan  de
mortel  totdat  de  gewenste  consistent ie  is  bereikt .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Haftfest
Bindmiddelbasis copolymerisaat

Kleur melkwit

Dichtheid ca. 1,00 g/cm³

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C

Opslag koel maar vorstvrij

Houdbaarheid min. 1 jaar in gesloten verpakking
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VERPAKKING
Bus  1  l i ter ,  5  l i ter ,  12  l i ter

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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T +49 (0) 2581-8076
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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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