
 ONTKOPPELPLAAT
ISOLATIE- EN
ONTKOPPELINGSPLAAT
Polyestervezelplaat in verschillende diktes
verkrijgbaar ter ontkoppeling van
verschillende vloerbekledingen op moeilijke
ondergronden. Op achteraf aangebrachte
geluids- of warmte-isolatie, watervast en
bestand tegen rot. Voor binnengebruik op
wand of vloer.

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Kunsthars  gebonden  polyestervezelp laat  met  een  hoge  scheur-  en  drukvastheid  en  in  verschi l lende  diktes
verkr i jgbaar .  Voor  de  ontkoppel ing  van  keramische  bekledingen  op  moei l i jke  ondergronden,  zoals ;  achteraf
aangebrachte  gelu ids-  of  warmte-isolat ie  of  op  aanslu i tende  vloerbedekkingen  van  verschi l lende  aarden.
Verkr i jgbaar  in  plaatdiktes  van  4,  9  en  15  mm.

De  ontkoppelende  werking  berust  op  de  afbouw  van  schui fspanningen,  a lsook  de  "verst i jv ing"  van  kr i t ische
ondergronden.

De  bi jzondere  structuur  van  de  plaat  zorgt  voor  een  aanzienl i jke  gelu idsdemping  (bi j  9  en  15  mm).  Naast  de
sanerende  werking  op  moei l i jke  ondergronden  kan  in  nieuwbouw,  dankzi j  de  Rywatherm  ontkoppel ingsplaat ,  het
aanta l  vaak  esthet isch  storende  bewegingsvoegen  in  de  tegelv loer  worden  verminderd.  Dit  voor  zover  die
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bewegingsvoegen  in  de  opbouw  nog  niet  aanwezig  zi jn .  In  di t  geval  moeten  die  1  op  1  overgenomen  worden.

 

.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Als  spanningsverminderende  ontkoppel ingsplaat  met  gelu ids-  en  warmte-isolerende  eigenschappen.

Voor  keramische-  of  natuursteentegels  en  onder  tapi j t .

Voor de ontkoppel ing van moei l i jke ondergronden zoals oude parketv loeren of  achteraf  aangebrachte gelu ids- of
warmte-isolat ie .

F lexibel ,  stabie l ,  makkel i jk  verwerkbaar  en  vlot  sni jdbaar .  Ademend,  watervast ,  rot  n iet  en  is  recycleerbaar .

Op  al le  draagkracht ige  ondergronden,  in  nieuwbouw  en  in  het  bi jzonder  bi j  saner ings-  of  renovat iewerken
(bi jvoorbeeld;  op  beton,  chape,  asfa l t ,  PVC,  hout ,  spaanplaat ,  oude  tegelv loeren,  enz. )

Binnenvloertoepassingen  in  woon-  en  commercië le  werkruimtes.

Door  de  hoge  drukvastheid  van  5,0  kN/m²  ook  bruikbaar  onder  ber i jdbare  oppervlaktes.

Bi j  e lektr ische  vloerverwarming  wordt ,  door  het  gebruik  van  de Rywatherm ontkoppel ingsplaat ,  de  warmteafgave
versterkt  door  zi jn  goede  warmte-isolerende  eigenschappen.

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De  ondergrond  moet  vast ,  ef fen,  zuiver  en  vr i j  van  stof fen  zi jn  die  de  hecht ing  van  de  l i jm  met  de  plaat
bemoei l i jken.  De ondergrond waarop de platen worden ver l i jmd moet draagkracht ig zi jn (gebruiks last > 1 ,0 kN/m²
DIN  1055) .  Minerale  ondergronden  voorbehandelen  met  Rywal i t  T iefengrund.  Gladde  en  dichte  ondergronden
voorbehandelen  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund.  Zo  goed  als  mogel i jk  a l le  resten  (van  bi jvoorbeeld  oud  tapi j t )
verwi jderen.  Hol  l iggende  tegels  moeten  verwi jderd  worden  en  door  middel  van  vulspecie  gedicht  en  aangepast
worden.  Oneffen  houten  vloerplanken  moeten  worden  geëgal iseerd  en  losse  vloerplanken  moeten  worden
vastgeschroefd .

VERWERKING
De  Rywatherm  ontkoppel ingsplaten  op  de  te  ver l i jmen  ondergrond  plaatsen  en  waar  nodig  met  een  decoupeer-
of  c irkelzaag  (grove  vertanding)  op  maat  verzagen.  Hou  hierbi j  de  afstand  tot  de  wand  in  acht  in  funct ie  van
contactgelu iden.  Volgens de regels  van de kunst  de Rywal i t  FK X Schnel l  F lex-tegel l i jm of  de Rywal i t  FK X Flex-
tegel l i jm op de ondergrond aanbrengen met een l i jmkam van 6 of 8 mm. Binnen de open t i jd van de tegel l i jm de
platen  op  de  ondergrond  aanbrengen  en  goed  aandrukken.  Na  uitharding  van  de  tegel l i jm  (ca.  4  tot  6  uur)
eventueel  voegen  en  naden  met  afp lakband  overplakken.  Bi j  moei l i jke  of  problemat ische  ondergronden  kunnen
de platen aan de overgangen mechanisch worden verankerd.  De ver l i jmde platen zi jn  na ca.  12 uur  af  te werken
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met keramische tegels .  Water  belaste  ondergronden in  vocht ige  of  natte  ru imten worden bi jvoorbeeld  met  onze
Rywal i t  DS  99  X  Turbo  dichtspecie  afgedicht .

Tegels  met  Rywal i t  FK  X  Flex-tegel l i jm  of  FK  X  Schnel l  F lex-tegel l i jm  ver l i jmen  volgens  de  gekende  techniek .

Na  circa  24  uur  op  te  voegen.

Tegels moeten een minimum grote van 200 cm² hebben en natuursteen een minimumdikte van 10 mm. Op maat
verzagen  met  behulp  van  een  elektr ische  decoupeerzaag  of  een  handcirkelzaag.

TECHNISCHE  GEGEVENS
RYWATHERM  4  mm

 
Plaatdikte 4 mm

Gewicht/m²: 3,2 kg/m²

Geluidsdempende verbetering:  

    Los verlijmd: circa 11 dB

    Met harde betegeling verlijmd (*) : circa 10 dB

Warmtegeleidende eigenschappen volgens DIN 52612 0,11 W/MK

Warmtedoorlatingsweerstandscoëfficient (R): R=0,04 m²K

Drukvastheid (DIN 53456) 15 N/mm²

Buigvastheid (DIN 53453) 4 N/mm²

RYWATHERM  9  mm

  
Plaatdikte 9 mm

Gewicht/m²: 6,0 kg/m²

Geluidsdempende verbetering:  

    Los verlijmd: circa 17 dB

    Met harde betegeling verlijmd (*) : circa 13 dB

Warmtegeleidende eigenschappen volgens DIN 52612 0,06 W/MK

Warmtedoorlatingsweerstandscoëfficient (R): U=6,7 W/m²K

Drukvastheid (DIN 53456) 10 N/mm²
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Buigvastheid (DIN 53453) 2 N/mm²

 

 

RYWATHERM  15  mm

  
Plaatdikte 15 mm

Gewicht/m²: 9,0 kg/m²

Geluidsdempende verbetering:  

    Los verlijmd: circa 20 dB

    Met harde betegeling verlijmd (*) : circa 14 dB

Warmtegeleidende eigenschappen volgens DIN 52612 0,08 W/MK

Warmtedoorlatingsweerstandscoëfficient (R): U=5,3 W/m²K

Drukvastheid (DIN 53456) 10 N/mm²

Buigvastheid (DIN 53453) 2 N/mm²

(*)  resultaten  volgens  testprocedure  DIN  ISO  140-8:  1998,  ter  kennisname

 

VERPAKKING
Formaat :  60 x 100 cm Â - Â Diktes:  4,  9 & 15 mm Â - Â Inhoud Pal let :  4 mm = 200 st .  / 9 mm = 100 st .  Â / 15
mm  =  60  st .

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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