
 HOUTVLOERPLAMUUR
EGALISATIE- EN UITVLAKMASSA
Flexibele, vezelgewapende egalisatiemassa
voor kritische oneffen vloeren zoals
houtvloeren en droogbouwelementen voor het
leggen van dekvloeren voor laagdikten van 3
- 20 mm

    

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Vezelgewapende  egal isat ie-  en  ui tv lakmassa  met  ger inge  spanning  voor  het  leggen  van  keramische  vloeren,
tapi j tv loeren  en  PVC-bekledingen  op  gemakkel i jk  vervormbare  ondergronden  voor  het  leggen  van  de  dekvloer .
Voor  gebruik  binnen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Flexibele ,  vezelgewapende uitv lakmassa met ger inge spanning voor houtv loeren voor het leggen van keramische
vloeren,  tapi j tv loeren  en  PVC-bekleding  op  gemakkel i jk  vervormbare  ondergronden  zoals  houten  plankenvloeren,
parket ,  geperste  houtspaanplaten  V  100,  enz.  a lsook  al le  minerale  ondergronden  voor  binnen.  Te  verwerken
zonder  weefsel in leg,  geschikt  voor  v loerverwarming,  gemakkel i jk  ver lopend  en  klaar  voor  gebruik .  Voor
laagdikten van 3-15 mm onder text ie l  en elast ische vloerbekledingen.  Voor laagdikten van 8-20 mm onder st i jve
vloerbekledingen  zoals  tegels  en  natuursteen.  Als  egal isat ie  van  minstens  8  mm  niet  mogel i jk  is ,  Rywatherm
Ontkoppelp laat  gebruiken.  Bi j  een  laagdikte  van  meer  dan  10  mm,  de  egal isat iemassa  aanlengen  met  30%
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kwartszand  met  een  korrel ing  van  0-4  mm.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  vast  en  belastbaar  zi jn  en  vr i j  z i jn  van  stof ,  vui l  en  scheid ingsmiddelen  en  - lagen  zoals
ol ie ,  vet ,  was,  enz.  Sterk  zuigende  minerale  ondergronden  moeten  met  Rywal i t  T iefengrund  LF  voorbehandeld
worden.  Niet-zuigende  ondergronden,  oude  plankenvloeren,  parket ,  enz.  moeten  met  Rywal i t  Haft-  und
Kontaktgrund  voorbehandeld  worden.  Rywal i t  Houtvloerplamuur  is  geschikt  voor  het  egal iseren  van  houten
plankenvloeren  die  aanslu i tend  bedekt  worden  met  keramische  vloerbekledingen  met  verkeerbelast ingen  tot  1 ,5
kN/m²  (bi jvoorbeeld  woningbouw) .  De  houten  planken  moeten  vast  en  stabie l  z i jn  en  mogen  niet  doorbuigen.
Losse  of  verende  planken  moeten  vastgeschroefd  worden.  Oude  lagen  op  de  houten  planken  moeten  op
voorhand  afgeslepen  worden.  De  voegen  en  gaten  tussen  de  planken  moeten  op  voorhand  met  Rywacryl
Voegdicht  opgevuld  worden.  Bi j  houten  ondergronden  adviseren  wi j  na  het  egal iseren  Rywatherm
ontkoppel ingsplaten van 4/9 of 15 mm te gebruiken (z ie de product informat ie Rywatherm ontkoppel ingsplaat) .  De
buigst i j fheid en contactgelu idsisolat ie worden hierdoor duidel i jk verbeterd. De vloerbedekking wordt daarna op de
Rywatherm  ontkoppel ingsplaat  gelegd.  Bi j  v loerverwarming  moeten  de  voorwaarden  van  de  technische  f iche  -
Keramische  tegels  en  platen,  natuurstenen  en  betonplaten  op  verwarmde  vloerconstruct ies  -  van  het
Zentra lverband  d.  Deutschen  Baugewerbes  voldaan  zi jn .  Bi j  twi j fe l  een  proefoppervlak  behandelen.  Door  de
veelz i jd igheid  van  de  toepassingen  en  ondergronden  is  de  verwerker  verpl icht  de  geschiktheid  van  de
toepassing  te  controleren  en  ons  eventueel  om  raad  te  vragen.

VERWERKING
Met  een elektr isch  roertoestel  het  poeder  met  zuiver  water  tot  een  homogene en  klontervr i je  massa  roeren  tot
een  smeuïge,  d ikke,  gemakkel i jk  vervloeiende  mortel  ontstaat .  Voor  25  kg  poeder  is  ongeveer  6  l i ter  water
nodig  (ca.  1  RT  water  voor  3  RT  poeder) .  De  klaargemaakte  egal iseer-  en  ui tv lakmassa  kan  bi j  een  temperatuur
van + 20°C ongeveer 20 minuten verwerkt worden en is na ca. 3 uur begaanbaar .  Lage temperaturen ver lengen
de  verwerkingst i jd ,  hogere  temperaturen  verkorten  de  verwerkingst i jd .  De  klaargemaakte  ui tv lakmassa  wordt
met een ple isterspaan of bi j  lagen vanaf 5 mm dik met een rakel  over de ondergrond verdeeld .  De uitv lakmassa
vervloeit  tot  een  egaal  en  plat  oppervlak .  Indien  mogel i jk  moet  de  vereiste  laagdikte  in  één  arbeidscyclus
aangebracht  worden.  Indien het  oppervlak  meermaals  bestreken moet  worden,  onmiddel l i jk  verder  werken op de
begaanbare,  nog  vocht ige  ui tv lakmassa.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Holzbodenspachtel

Mengverhouding ca. 6 liter : 25 kg poeder Bij een laagdikte van meer dan 10 mm, aanlengen
met ca. 30% kwartszand met een korreling van 1-1,5 mm.

Verbruik ca. 1,4 kg/m² en mm laagdikte

Stortgewicht ca. 1,17 kg/liter

Verwerkingstijd ca. 20 min.

Begaanbaar na ca. 3 uur

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
Ho

ut
vl

oe
rp

la
m

uu
r

www.rywa.de   www.technicel.com

2/3



Rywalit Holzbodenspachtel
Bekleedbaar (+20°C) Na ca. 1 dag

Verwerkingstemperatuur Lucht- en materiaaltemperatuur hoger dan +5°C 

Opslag Droog bewaren, in de originele verpakking 6 maanden houdbaar, Rywalit
Houtvloerplamuur is chromaatarm volgens TRGS 613.

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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