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LEG- EN EGALISATIEMORTEL
Leg- en Egalisatiemortel voor het leggen en
aanzetten van keramische tegels, platen,
natuursteen

    

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  F IX  is  een  specia le  witte  legmortel  voor  het  aanzetten  en  leggen  van  natuursteen  (porf ier ,  solnhofer ,
le isteen,  zandsteen,  juramarmer,  maar  ook  betonsteen,  keramiek  e.d . )  volgens  de  dikbedmethode,  voor
vloerbedekkingen,  terrassen,  traptreden,  trapporta len,  vensterbanken,  voor  het  plaatsen  van  natuursteen  met
een  hoge  hechtkracht .

SAMENSTELLING  EN  EIGENSCHAPPEN
De  mortel  bestaat  u i t  gestandaardiseerde  bindmiddelen,  gestandaardiseerde  addit ieven  en  veredel ingsaddit ieven
voor  verbeterde  eigenschappen.  Hoge  duurzaamheid,  grote  adhesie,  hoog  hechtvermogen,  eenvoudig  te
verwerken,  vorst-  en  waterbestendig  na  ui tharding,  mineraal ,  wit
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ONDERGROND
De legvlakken  moeten  voldoende  stevig  en  absorberend  zi jn  en  vr i j  z i jn  van  sinters,  u i ts lag,  losse  bestanddelen
en organische verontrein ig ingen.  Extreem dichte  en/of  gladde ondergronden,  cementresten en oppervlakken met
een  onvoldoende  draagvermogen  moeten  verwi jderd  of  ruw  gemaakt  worden.  Sterk  absorberende  minerale
ondergronden  kunnen  worden  voorgestreken  met  Rywal i t  grondeermiddel  Tiefengrund  LF.

VERWERKING
De  mortel  bereiden  door  de  inhoud  van  de  zak  in  ca.  4,5-5  l i ter  water  te  strooien  en  met  geschikt
roergereedschap/roermenger  te  mengen  tot  een  consistent ie  die  geschikt  is  voor  verwerking.  De  mortel  a l t i jd
met  dezel fde  hoeveelheid  water  vermengen,  omdat  afwi jk ingen  in  de  waterhoeveelheid  kan  le iden  tot
k leurverschi l len  of  v lekken  in  het  voegbeeld .  De  mortel  b innen  1-2  uur  verwerken.  Hard  geworden  mortel  n iet
verdunnen  met  water .  Bi j  het  leggen  dient  men  ervoor  te  zorgen  dat  de  tegels  goed  in  het  mortelbed  worden
geklopt  en  al t i jd  in  een  vol le  mortelbed  worden  gelegd.  Hol le  ru imtes  kan  le iden  tot  waterstagnat ie  onder  het
tegelwerk;  b i j  s lagregen  kunnen  kalkui thol l ingen  en  beschadig ingen  door  vorst  ontstaan.  Voordat  het  mortelbed
is  ui tgehard  moeten  de voegen voldoende diep  en  schoon worden uitgekrabd.  Om de hecht ing  van  de tegels  te
verbeteren,  adviseren  wi j  een  hechtbrug  aan  te  brengen.  Deze  hechtbrug  kan  gereal iseerd  woorden  door  een
contact  laag  op  de  rugzi jde  van  de  tegel  aan  te  brengen  met  de  Rywal i t  FKX  S1  l i jm.

Nabehandel ing:

De vers verwerkte mortel  moet worden beschermd tegen ongunst ige weersinvloeden en temperaturen onder de
+  5  °C,  regen,  tocht  en  direct  zonl icht .

TECHNISCHE  GEGEVENS
technische gegevens
Drukbestendigheidsklasse: ca. 10 N/mm² (na 28 dagen)

Korrelgrootte: 0 - 2 mm

Verwerkingstijd: ca. 1 - 2 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur

Verwerkingstemperatuur: +5 °C - -25°C

Maximum verwerkingsdikte: 20 mm

Waterbehoefte: ca. 4,5 - 5 liter per zak van 25 kg

Mengtijd: ca. 2-3 minuten

Opbrengst: ca. 17 liter per 25 kg

Vorstbestendig na uitharding: ja

Brandgedrag: A1 - niet brandbaar

Opslag: 12 maanden houdbaar indien droog en doelmatig bewaard, Chromaatarm
volgens TRGS 613
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VERPAKKING
25kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rev. 06/17
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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