
 NA 40
EGALISATIE- EN UITVLAKMASSA
Zelfegaliserende en snel uithardende
uitvlakmassa op cementbasis voor oneffen
vloeren en laagdikten van 3 tot 40 mm

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  NA  40  egal isat ie-  en  ui tv lakmassa  is  een  zel fegal iserende,  zel fver lopende,  snel  u i thardende  plamuur- ,
egal iseer-  en  ui tv lakmassa  op  cementbasis  voor  cementdekvloeren.  Scheurvr i je ,  verwerkingsklare  oppervlakken
in  één  bewerking,  zel fs  in  dikke  lagen.  Rywal i t  NA  40  is  k laar  voor  gebruik  en  kenmerkt  zich  door  een  korte
droogt i jd ,  een  snel le  ui tharding,  ger inge  spanning,  een  goede  hecht ing  en  een  hoge  drukbestendigheid .  Al leen
voor  gebruik  binnen!

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor  het  plamuren,  egal iseren  en  nivel leren  van  oneffen  cementen  en  droge  dekvloeren,  g ietasfa l t  en  ruwe
betonvloeren.  Voor  laagdikten  van  4  tot  40  mm  binnen.  Mits  toevoeging  van  Rywal i t  F lexan  900  is  Rywal i t  NA
40  ook  geschikt  voor  moei l i jke  en  l icht  vervormbare  ondergronden.
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ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De ondergrond  moet  voldoende  draagvermogen  hebben;  bovendien  moet  hi j  droog,  scheurvr i j  en  zuiver  zi jn .  De
ondergrond  moet  vr i j  z i jn  van  stof fen  die  de  hecht ing  beïnvloeden.  De  ondergrond  grondig  stofzuigen  en  met
Rywal i t  pr imer  voorstr i jken.  Het  voorstr i jkmiddel  goed  laten  opdrogen.  Betonondergrond  voor  het  stofzuigen  en
voorstr i jken  eveneens  mechanisch  opruwen.  De  eisen  voor  het  voorbehandelen  van  de  ondergrond  zi jn  in
pr incipe  strenger  bi j  het  creëren  van  combinat ie-cementdekvloeren.

VERWERKING
Rywal i t  NA  40  Pulver  wordt  in  een  zuiver  roervat  met  zuiver ,  koud  water  tot  een  homogene,  k lontervr i je ,
pasteuze  (n iet  te  dun  vloeibare)  zel fver lopende  mortel  opgeroerd.  Voor  25 kg  Rywal i t  NA 40 poeder  is  5,5  l i ter
water  vereist .  De  gemengde  nivel leermortel  moet  binnen  de  20  minuten  verwerkt  worden.  Hi j  kan  gemakkel i jk
met  een  ple isterspaan  of ,  voor  dikkere  lagen,  met  een  rakel ,  over  de  ondergrond  verdeeld  worden.  Lagere
temperaturen  ver lagen,  hogere  temperaturen  verkorten  de  verwerkingst i jd .

T ips  voor  het  verwerken:

Op  gladde,  d ichte  ondergronden  de  plamuurmassa  minstens  3  mm  dik  aanbrengen.  Bi j  lagen  van  meer  dan  20
mm dik  wordt  de egal iseermortel  met ca.  30% kwartszand met korrel ing 1 ,0-4,0 mm aangelengd.  De bindingst i jd
is  afhankel i jk  van  de  luchttemperatuur ,  de  luchtvocht igheid ,  de  laagdikte  en  de  zuigkracht  van  de  ondergrond.
Rywal i t  NA  40  is  na  ongeveer  3  uur  begaanbaar .  T i jdens  de  bindingst i jd  moet  de  plamuur laag  tegen  tocht ,
rechtstreekse  zonnestra l ing  en  hoge  kamertemperatuur  beschermd  worden.

Voor  dampdoor latende bekledingen zoals  l inoleum,  parket ,  enz.  moet  een droogt i jd  van  24 uur  per  cm laagdikte
in  acht  genomen  worden.  Lage  temperaturen  vertragen  de  droging  en  de  geschiktheid  van  de  vloer  voor
verdere  bekleding  (eventueel  vocht igheid  controleren) .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit NA 40
Verbruik ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte

Verwerkingstijd Ca. 20 min.

Begaanbaar Na ca. 3 uur

Bekleedbaar (+20°C) Na droging: ca. 1 dag/cm laagdikte

Verwerkingstemperatuur Lucht- en materiaaltemperatuur hoger dan +5°C

Opslag Koel en droog bewaren, 6 maanden houdbaar in de originele verpakking, NA 40
nivelleer- en uitvlakmassa is chroomarm volgens TRGS 613.

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
NA

 4
0

www.rywa.de   www.technicel.com

2/3



VERPAKKING
Zak  25  kg

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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