
 FUGEN-FLEX
KUNSTHARSVERBETERING
Voegenverbetering op dispersiemiddelbasis
als additief bij hydraulisch bindende Rywalit
voegenmortel op cementbasis, voor het
maken van flexibele en waterafstotende
voegen, voor binnen en buiten

   

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  Fugen-Flex is  een voegenverbeter ing (mengvloeistof)  d ie cementvoegmortel  waterafstotende en f lexibele
eigenschappen  ver leent ,  de  zi jkanthecht ing  aanzienl i jk  verhoogt  en  bovendien  bescherming  biedt  tegen
verk leur ing  en  verwerking.  Rywal i t  Fugen-Flex  is  een  met  water  verdunbaar  kunstharsdispersiemiddel  zonder
oplosmiddelen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voegmortels  zoals  breedvoeg,  voegenbont ,  voegenwit  en voegengr i js  die zi jn  verbeterd met Rywal i t  Fugen-Flex,
z i jn  geschikt  voor  het  voegen  van  wand-  en  vloertegels ,  gevels ierstr ips  enz.  Rywal i t  Fugen-Flex  wordt  vooral
gebruikt  a ls  extra  bescherming  van  vervormbare  en  vochtgevoel ige  ondergronden  zoals  gipsplaten  en
spaanplaten,  douches,  badkamers  en  andere  vocht ige  vertrekken,  balkons,  terrassen  en  gevels ,
v loerverwarmingen,  beton-  en  prefab-betondelen  (trekspanning) .
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VERWERKING
Rywal i t  Fugen-Flex  wordt  1  :  5  verdund  met  schoon  water  (goed  mengen) .  In  deze  bi jmengvloeistof  worden  de
voegmortels  onder  langzaam  roeren  toegevoegd,  zodat  een  pasteus  en  klontvr i j  mengsel  ontstaat .  Bi j
voegenbont ,  voegengr i js  en  voegenwit  (smal le  voegen)  kan  het  mengsel  worden  verdikt  tot  1  :  2  ( 1  deel  Rywal i t
Fugen-Flex  op  2  delen  water) .

De  gemengde,  verbeterde  voegmortel  kan  met  een  rubberen  bord  en  een  rubberen  spatel  eenvoudig  in  de
voegen  worden  aangebracht .  Nadat  de  voegmortel  z ich  heeft  vastgezet  in  de  voegen,  kunnen  de  mortelresten,
nadat deze zi jn bevocht igd en een inwerkt i jd in acht is genomen, met een Scotch-Br i t t-spons worden verwi jderd
door  l icht  te  emulgeren.  Achterbl i jvende  mortelresten  kunnen  met  een  vocht ige  spons  worden  verwi jderd  zodra
de  voegmortel  is  u i tgehard.  .

OPMERKING
In  zwembaden  en  bi j  chemische  belast ing  dient  men  te  voegen  met  RywaPOX  l i jm-  en  voegmortel ,  de
epoxyhars-voegmortel .

Belangr i jk

Verbeterde  voegmortel  kan  in  ui tgeharde  toestand  kleurafwi jk ingen  vertonen  ten  opzichte  van  niet-verbeterde
voegmortel !

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Kunstharsverbetering
Verbruik  

Bij verpakkingen van 25 kg ca. 1 liter voegen-flex + 5 liter water

Bij verpakkingen van 5 kg ca. 0,2 liter voegen-flex + ca. 1 liter water

Opslag Beschermen tegen vorst. In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar op
kamertemperatuur.

VERPAKKING
Doos  1  l i ter ,  5  l i ter

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.
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