
 ZEM 25
CHAPEMORTEL
cementgebonden chapemortel
kwaliteitsklasse CT-C25-F5 volgens DIN EN
13813

    

TOEPASSINGSGEBIED  -  EIGENSCHAPPEN
Rywal i t  chapemortel  wordt  in  de  woning-  en  bedr i j fsbouw  gebruikt  a ls  hechtende  dekvloer ,  a ls  niet-hechtende
dekvloer  op  een  scheid ingslaag  of  a ls  zwevende  dekvloer  op  een  isolat ie laag  en  op  vloerverwarming.  Geschikt
voor  binnen  en  buiten.

Waterbestendig  Hydraul isch  bindend

Asbestvr i j Smeuïg

Vorstbestendig Eenvoudig  te  verwerken

Chromaatarm  volgens  2003/53  /  EG Geschikt  voor  v loerverwarming

Niet  brandbaar
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ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  stevig  zi jn ,  voldoende  draagvermogen  hebben  en  vr i j  z i jn  van  scheuren.  Stof ,
p le isterwerkresten  en  oplosmiddelen  moeten  worden  verwi jderd.  Extreem  dichte  of  g ladde  oppervlakken,
cement lagen  en  niet  hechtende  lagen  ruw  maken  of  verwi jderen.  Bi j  toepassing  als  hechtende  dekvloer ,  de
ondergrond  vooraf  bestr i jken  met  Rywal i t  grondeermiddel  Tiefengrund  LF.  Bi j  toepassing  als  zwevende  vloer
moet  de isolat ie laag worden afgedekt  met  geschikt  polyethyleenfol ie  en moet  een randisolat iestr ip  van minstens
10  mm  dik  worden  aangebracht  die  van  de  ondergrond  tot  de  toplaag  reikt .

ALGEMENE  AANWIJZINGEN:
De  bepal ingen  van  DIN  18560  zi jn  van  toepassing,  in  het  bi jzonder  de  belast ingafhankel i jke  vloerdikten  bi j
cementvloeren.  Bi j  specia le  construct ies  en  ruimtes  met  een  bi jzondere  vorm  (bi jv .  inspr ingende  muren  of
deuropeningen)  moeten  er  schi jnvoegen  worden  aangebracht .  F lexibele  voegen  overnemen.  Minimale
inbouwdikte:  30  mm  hechtende  dekvloer ,  40  mm  niet  hechtende  dekvloer ,  45  mm  zwevende  dekvloer ,  DIN
18560  in  acht  nemen.  Bi j  v loerverwarming  moeten  de  verwarmingsbuizen  met  minstens  45  mm  vloermortel
worden  bedekt .  Bi j  toepassing  buiten  mag  de  dekvloer  niet  worden  blootgesteld  aan  directe  weersinvloeden  en
dient  het  a l t i jd  te  worden  belegd.

VERWERKING
Afhankel i jk van de omvang van de uit te voeren vloerwerkzaamheden de Rywal i t  chapemortel in een betonmolen
of  een  kuip  mengen  tot  een  smeuïge,  d ik  pasteuze,  k lontvr i je ,  aardvocht ige  mortel .

25  kg  zak  Rywal i t  v loermortel  vermengen  met  2,5  l i ter  schoon  en  koud  water .  De  vloermortel  in  de  gewenste
laagdikte  aanbrengen,  verdichten,  v lakstr i jken  en  gladmaken.  De  verwerkingst i jd  van  de  verse  mortel  bedraagt
ca.  1  uur .  Om  spanningen  te  verminderen  in  het  bovenste  derde  deel  van  de  dekvloer  een  verzinkte
bewapeningsnet  of  g lasvezelwapening  voorzien.  Niet  méér  mortel  aanmaken  dan  in  korte  t i jd  verwerkt  kan
worden.  Di latat ievoegen  en  randisolat iestr ips  inplannen.  Randaanslu i tvoegen  niet  overbruggen,  maar  overnemen
in  de  vloer .

Aanwi jz ingen

Hogere  temperaturen  verkorten  de  verwerkingst i jd ,  lagere  temperaturen  ver lengen  deze.  Verse  chape
beschermen  tegen  vorst ,  neerslag  en  direct  zonl icht .  Tocht  vermi jden.  Ongel i jkmat ige  ui tharding  en  droging  le idt
tot scheuren en opkrul lende randen. Pas na 3 dagen betreden en pas na 7 dagen zwaarder belasten. Afhankel i jk
van  de  laagdikte  en  de  omgevingsomstandigheden  is  de  dekvloer  na  ca.  28  vol ledig  ui tgehard.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Estrichmörtel
Waterbehoefte: ca, 2,5 liter : 25 kg poeder
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Rywalit Estrichmörtel

Opbrengst: 25 kg Rywalit chapemortel geven een opbrengst van ca. 12,5 liter
verse chape. Verbruik: ca. 19 kg/m² per cm laagdikte

Drukbestendigheid: ›= 25 N/mm²

Druck-/buigvastheid: ›= 5 N/mm²

Uithardingstijd: › 48 uur

Verwerkingstijd: ca. 1 uur

Verwerkingstemperatuur (lucht): › 5 °C‹ 30 °C

Verwerkingstemperatuur (bodem): tussen 5° en 25 °C

Dichtheid van de verse mortel: ca. 2,15 kg/dm³

Bouwstofklasse: A 1 fl - DIN 13813

Consistentie: aardvochtig

Begaanbaar na: › 3 dagen

Lichte belasting: › 7 dagen

Volledige belasting: › 28 dagen

CE-markering: CT-C 25-F5

Houdbaarheid: droog bewaard in de afgesloten originele verpakking 12 maanden.

VERPAKKING
25kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de
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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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