
 VERWIJDER- EN
ONTKOPPELVLIES
SPECIAAL VEZELVLIES
Vezelvlies voor het ontkoppelen en voor een
residuvrije verwijdering van keramische en
natuurstenen tegels op bestaande estrik en
gebruiksvloeren, geringe bouwhoogte 

 

TOEPASSINGSGEBIED  /  EIGENSCHAPPEN
Rywatex  vezelv l ies  wordt  gebruikt  a ls  verwi jderv l ies  en  als  ontkoppelv l ies .  Voor  spanningsontkoppel ing  in  de
verbinding,  op  kr i t ieke,  makkel i jk  scheurende  en  nieuwe  ondergronden.  Dankzi j  de  ontkoppelende  werking  van
Rywatex  vezelv l ies  worden  spanningen  door  kr imp  en  vervorming  van  de  ondergrond  en  haarscheurt jes  in  de
ondergrond,  n iet  op  de  tegelv loer  overgebracht .  Als  verwi jderv l ies  voor  het  verwi jderen  van  keramische  en
natuurstenen  vloerbedekkingen.  Bi j  producttentoonstel l ingen,  kelderru imtes  of  soortgel i jke  ru imtes  in  combinat ie
met  f ixeerband.  Keramische  of  natuurstenen  vloer-  of  wandbedekkingen  kunnen  snel  en  residuvr i j  worden
verwi jderd  zonder  beschadig ing  van  de  ondergrond.

Rywatex  vezelv l ies  wordt  u i ts lu i tend  aanbevolen  voor  toepassing  in  woningen  en  bedr i j fsru imtes  met
woonhuisbelast ing.

ONDERGROND  EN  VOORBEREIDING
Rywatex  ontkoppelv l ies  kan  worden  aangebracht  op  al le  estr iksoorten,  g ietasfa l t ,  p le isterwerk,  metselwerk,
beton,  g ipsplaat ,  hout ,  houtvezelp laat ,  pvc en l inoleum,  evenals  op aanwezige keramische of  natuurstenen vloer-
of  wandbedekkingen  binnenshuis .  Betonoppervlakken  moeten  minstens  90  dagen  oud  zi jn ,  b i j  n ieuwe
estr ikv loeren  en  verwarmde  estr ikv loeren  moeten  de  gegevens  op  het  desbetref fende  ZDB-informat ieblad  in
acht  worden  genomen.  Gebouwvoegen,  u i tzetvoegen  en  randaanslu i tvoegen  moeten  congruent  worden
overgenomen  in  de  toplaag.

De  ondergrond  moet  schoon  en  vlak  zi jn  en  voldoende  draagvermogen  hebben.  Eventueel  aanwezige  oude
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vloerbedekkingen  moeten  voldoende  vast  hechten  aan  de  ondergrond.  Losse  bestanddelen  moeten  worden
verwi jderd en eventueel  worden gerepareerd.  Bi j  ver l i jming van het  Rywatex ontkoppelv l ies  moet  de ondergrond
worden  gegrond.  Afhankel i jk  van  de  ondergrond  adviseren  wi j  h ier  Rywal i t  T iefengrund  LF,  Tiefengrund  Rapid  LF,
Rywal i t  Haft-  und  Kontaktgrund  of  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund.

VERWERKING  ALS  ONTKOPPELVLIES
Op  de  voorbehandelde,  over  voldoende  draagvermogen  beschikkende  ondergrond  wordt  het  Rywatex  vezelv l ies
met  een  snel  u i thardende  dunbedmortel  van  de  f i rma  Rywa,  bi jv .  Rywalt  FK  X-Schnel l  of  Rywal i t  Fk  X-Fl iess
ver l i jmd.  De  mortel  wordt  aangebracht  met  een  4  mm  l i jmkam.  Daarna  wordt  het  ontkoppelv l ies  in  het  l i jmbed
gelegd  en  met  een  trof fe l  of  een  rol  volv lakkig  en  zonder  bobbels  aangedrukt .  Na  ui tharding  van  de
dunbedmortel  kunnen  keramische  en  natuurstenen  platen  volgens  de  gebruikel i jke  techniek  met  een  op  de
toplaag  afgestemde  dunbedmortel  (Rywal i t  FK  X,  FK  X  30  plus,  MK  Weiss,  enz. )  worden  gelegd.

Geschikt  a ls  voegmortel  z i jn  Rywal i t  FF  X  F lexfuge,  Rywal i t  Karatfuge,  Rywal i t  ETC  Hydro-Fuge  en  Rywal i t
Marmorfuge.

Denk  eraan:

Om  bi j  n ieuwe  cement-estr ikv loeren  vervorming  door  ongel i jkmat ige  opdroging  te  voorkomen,  moeten
estr ikv loeren  op  scheid ings-  of  isolat ie lagen  zo  snel  mogel i jk  (zodra  deze  begaanbaar  is)  worden  aangebracht .
Als  de  tegels  later  worden  gelegd,  moet  men  voor  het  leggen  eerst  de  eventuele  vervorming  van  de  estr ik
controleren.  Als  vervorming  van  de  estr ik  wordt  geconstateerd,  kan  men  voor  technisch  advies  terecht  bi j  de
commandita ire  vennootschap  Rywa  GmbH  &  Co.

VERWERKING  ALS  VERWIJDERVLIES
Fixeerband  aanbrengen  op  het  gegronde  oppervlak .  Bi j  wanden  worden  de  f ixeerbanden  meestal  loodrecht  over
het  gehele  loodrechte  oppervlak  aangebracht ,  met  een  afstand  van  20  -  40  cm.  De  max.  toegestane
construct iehoogte  bedraagt  h ierbi j  2,50  m.  Bi j  v loeren  zi jn  per  m²  10  stroken  f ixeerband  van10  cm  nodig .  Het
Rywal i t  vezelv l ies  wordt  dan  bevest igd  op  de  f ixeerband.  Ook  bi j  deze  toepassing  worden  keramische  en
natuurstenen  vloer-  en  wandbedekkingen  op  de  gebruikel i jke  wi jze  aangebracht ,  onder  inachtneming  van  de
erkende technische regels .  Desgewenst kan het  gelegde oppervlak weer worden verwi jderd met behulp van een
zuignap,  nadat  eerst  de  sanita ire  objecten,  de  si l iconenvoegen  en  de  sokkels  zi jn  verwi jderd.

Algemene  aanwi jz ingen:

De desbetref fende aanbevel ingen,  r icht l i jnen,  DIN- en normvoorschr i f ten en vei l igheidsinformat iebladen moeten in
acht  worden  genomen.  De  erkende  technische  regels  zi jn  van  toepassing.  Wi j  z i jn  aansprakel i jk  voor  de
onber ispel i jke  kwal i te i t  van onze producten.  Onze toepassings-  en verwerkingsadviezen zi jn  gebaseerd op tests
en  op  prakt i jkervar ing;  ze  zi jn  echter  niet  meer  dan  algemene  aanwi jz ingen  zonder  eigenschapsgarant ie ,  omdat
wi j  geen  invloed  hebben  op  de  omstandigheden  op  de  bouwplaats,  op  de  gebruikte  mater ia len  van  anderen  of
op  de  uitvoer ing  van  de  werkzaamheden  en  de  verwerking.  Als  de  gebruiker  het  Rywatex  specia le  vezelv l ies
gebruikt  voor  doele inden  die  buiten  het  in  de  product informat ie  genoemde  toepassingsgebied  val len,  is  h i j  zel f
verantwoordel i jk voor eventuele daarui t  voortkomende schade.  Wi j  adviseren daarom zel f  tests ui t  te voeren om
er  zeker  van  te  zi jn  dat  ons  product  geschikt  is  voor  de  beoogde  toepassing.
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TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywatex Speciaal vezelvlies
Kwaliteilt Polyester gesponnen vlies

Kleur antiek wit

Bevestiging Genageld/chemisch

Dikte Ca. 1,13 mm

Hoogste trekkracht lengte Ca. 95 N/5 cm

Hoogste trekkracht breedte Ca. 79 N/5 cm

Uitzetting lengte ca. 35 %

Uitzetting breedte ca. 37 %

Stockage Droog, koel, in afgesolten ruimte

 

VERPAKKING
Rol  25  meter

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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