
 DS 99 X TURBO
FLEXIBELE AFDICHTSPECIE
1-comp. scheuroverbruggende, hydraulisch
bindende afdichtspecie, snel hardend, voor
flexibele afdichting onder tegelbedekkingen
op balkons, terrassen, doucheruimtes, voor
binnen en buiten

     

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  DS  99  X  Turbo  f lexibele  afd ichtspecie  is  geschikt  voor  f lexibele  afd icht ing  onder  tegelbedekkingen  bi j :

Vr i jdragende  balkons,  op  terrassen,  douchecabines,

In  combinat ie  met  keramische  bedekkingen  binnen  en  buiten,

wanden  en  vloeren  in  vocht ige  en  natte  ru imtes.

Met  a lgemene  testcert i f icaten  van  bouw-  en  woningtoezicht  conform  het
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ZDB-toel icht ingenblad  voor  verbandafdicht ingen:  „Aanwi jz ingen  voor  de  uitvoer ing  van  vloeibaar  te  verwerken
verbandafdicht ingen  onder  tegels  en  platen  voor  binnen  en  buiten,  augustus  2012" ,  voor  de  (Duitse)
belast ingklassen  A,  B,  A0  en  B0,  conform  bouwregel l i jst  A  en  het  ZDB-toel icht ingenblad  „Binnenafdicht ing  van
industr iewaterreservoirs"  met  een  waterdiepte  tot  5  m.  Water inwerkingsklassen  W0-I  tot  W3-I  conform
DIN18534 -Afdicht ing  van binnenvertrekken,  conform DIN 18534,  en DIN 18533,  met  de aarde in  contact  staande
bouwelementen

Specia le  productkenmerken

1-component ,  Rywal i t  DS  99  X  Turbo  wordt  a l leen  doorgeroerd  met  water  op  de  bouwplaats .

Snel  en  eenvoudig  te  verwerken.

Verhardt  zonder  eigenspanning  en  scheuren  bi j  de  aangegeven  laagdikte .

Goede  ondergrondhecht ing.

Scheuroverbrugging,  goede  bescherming  bi j  later  optredende  scheuren  in  de  ondergrond

Vorstvr i j  te  transporteren.

Bi j  door  bouw-  en  woningtoezicht  goedgekeurde  systemen  in  combinat ie  met  Rywal i t  FK  X  f lexibele
tegel l i jm  ook  geschikt  a ls  a l ternat ieve  afd icht ing  onder  tegels  en  platen.

Mi l ieuvr iendel i jk ,  want  op  minerale  basis .

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Bi j  a l le  toepassingen  is  een  droge  laagdikte  van  minstens  2  mm  vereist .  Door  bouw-  en  woningtoezicht
geregeld  gebied:

Belast ingklasse  A:

hoge  belast ing  door  niet-drukkend  water  binnenshuis ,  b i jv .  omlopen  rond  zwembaden  en
doucheruimtes  (openbaar  of  pr ivé)

Wanden  en  vloeren  Belast ingklasse  B:

hoge  belast ing  door  cont inu  van  binnenuit  drukkend  water ,  b innen  en  buiten,  b i jv .  openbare  en
pr ivézwembaden  binnen  en  buiten

Wanden  en  vloeren  Belast ingklassse  A0:

mat ige  belast ing  door  niet-drukkend  water  binnenshuis ,  b i jv .  badkamers  in  huis ,  badkamers  in  hotels

Wanden  en  vloeren  Belast ingklassse  B0:  
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matige  belast ing  door  niet-drukkend  water  buitenshuis ,  b i jv .  balkons  en  terrassen  (n iet  boven  in
gebruik  zi jnde  ruimtes)  Wanden  en  vloeren

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Geschikte  ondergronden

Minerale  ondergronden  van  beton,  l ichtbeton,  cel lenbeton  (binnen) ,  cement-  en  kalkcementple ister ,  g ipskarton-
en  gipsvezelp laten,  p le ister-  en  wandbindmiddel ,  vol ledig  gevoegd vlak  metselwerk  (geen gemengd metselwerk) ,
cementchape,  calc iumsul faatchape  (anhydr iet-  en  anhydr ietv loeichape) ,  droge  chape;  oude  keramische
bedekkingen.

De  ondergrond  moet  stevig ,  zuiver ,  vormvast  en  vr i j  van  losse  voorwerpen  zi jn .  Waterafstotende  resten  (bi jv .
bekist ingsol ie ,  vet ,  verf )  moeten  worden  verwi jderd.

Gipskartonplaten en gipsgebonden ondergronden moeten worden voorbehandeld met Rywal i t  T iefengrund pr imer .
Randen moeten worden afgebroken en holtes moeten in  rechte l i jn  worden gerond met  een straal  van minstens
4 cm.  De laag mag al leen worden aangebracht  op bouwelementen die  niet  onderhevig  zi jn  aan vervorming door
ink l ink ing/verzakking.  Aanwezige  scheuren  in  chape  dichtmaken  met  giethars .  Gebruik  bi j  wand-  en
vloerdoorvoeren  en  bi j  aanslu i t-  en  f lexibele  voegen  de  Rywal i t  afd ichtmanchetten  voor  wand,  v loer  en
afdichtband.

Gietasfa l t  en  oude  tegelbedekkingen  voorbehandelen  met  Rywal i t  Haft-  und  Kontaktpr imer .  Cementgebonden
ondergrond  vooraf  bevocht igen;  deze  moet  op  het  moment  van  aanbrengen  l icht  bevocht igd  zi jn ,  maar  mag
geen waterf i lm of  p lassen bevatten.  Geschuurde anhydr iet-  en  vloeig ipsvloeren  binnenshuis  voorbehandelen  met
Rywal i t  Sperr-  und Haftpr imer,  de pr imer  laten drogen (op het  restvochtgehalte  van de anhydr ietchape letten:  <=
0,5  %  CM,  resp.  <=  0,3  %) .

VERWERKING
De  afdicht ing  gebeurt  in  minstens  2  lagen,  e lk  vol ledig  dekkend.  De  laag  moet  op  elk  punt  de  vereiste
minimumdikte  hebben.

Mengen van het mater iaal :  Afhankel i jk van de aanbrengwi jze de hoeveelheid aanmaakwater (z ie tabel Technische
gegevens)  en  Rywal i t  DS 99 X Turbo  in  een  voldoende  grote  mengkuip  doen  en  met  geschikt  roergereedschap
of  boormachine  met  opzetstuk  mengen  tot  een  klontvr i je  mortel .  DS  99  X  Turbo  ca.  3  minuten  laten  r i jpen.
Daarna  nogmaals  kort  doorroeren.

De  eerste  laag  dient  a ls  hechtbrug;  deze  moet  verzadigd  en  oppervlakdicht  opgestreken  of  met  de  getande
spatel  aangebracht  worden.  Hoeken  en  gebroken  randen  zorgvuld ig  bedekken.  Buisdoorvoeren  en  afvoergaten
afdichten  met  Rywal i t  d ichtmanchetten,  hoekvoegen  en  vloer-wand-aanslu i t ingen;  voor  zover  er  geen  holte  is
gevormd,  afd ichten  met  Rywal i t  d ichtband.  De  Rywal i t  d ichtband  in  de  eerste  laag  leggen  en  bedekken  met  de
tweede  laag.  Nadat  de  1e  laag  grondig  is  opgedroogd,  kan  de  afd icht ing  in  minstens  twee  lagen  worden
aangebracht :  ofwel  met  de  getande  spatel  6  mm  met  en  aanslu i tend  gladmaken  van  verbindingspunten,  ofwel
door  str i jken/rol len  met  een  vlakstr i jker/ lamsvelro l  in  minstens  dr ie  lagen.  Op  de  begaanbare  Rywal i t  DS  99  X
Turbo 1  K  f lexibele  afd ichtspecie  kunnen na ca.  12  uur  keramische bedekkingen worden aangebracht  met  Rywal i t
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FK  X  f lexibele  tegel l i jm.  Buitenshuis  dient  de  plaats ing  holte loos  te  zi jn .

Opgelet :

Rywal i t  DS 99 X Turbo al t i jd aanbrengen op de naar het water ger ichte zi jde van het bouwwerk. Mater iaa l dat a l
st i j f  is ,  mag  niet  met  water  worden  verdund  of  met  verse  DS  99  X  Turbo  worden  vermengd.  Toevoegen  van
addit ieven  aan  Rywal i t  DS  99  X  Turbo  is  niet  toegestaan.  Rywal i t  DS  99  X  Turbo  is  niet  goedgekeurd  voor
dr inkwaterreservoirs .  De  verse  laag  moet  worden  beschermd  tegen  extreme  warmtebelast ing,  d irecte
zonnestra l ing,  tocht ,  vorst  en  regen.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit DS 99 X Turbo
Verbruik van Rywalit DS 99 X Turbo 1K-poeder bij
een droge laagdikte van 2 mm (ca. 2,6 mm natte
laagdikte)

ca. 3,0 kg/m²

Mengverhouding Strijkbaar/rolbaar ca. 5,5 ltr. water : 20 kg poeder
Plamuurbaar ca. 4,5 ltr. water : 20 kg poeder

Rijpingstijd ca. 3 minuten

Verwerkingstijd (bij +20°C/ 50% rel. luchtvochtigh.) ca. 50 minuten *

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 25°C

Aantal lagen minstens twee

Droogtijd ca. 2-3 uur per laag *

Regenbestendigheid bij + 5 °C: na ca. 3 uur
bij + 20 °C: na ca. 2 uur

Opslag Droog bewaren, in originele verpakking 6 maanden
houdbaar

Belastbaarheid (bij +20 °C en 50% rel.
luchtvochtigheid)

Na ca. 5-6 uur begaanbaar *
Na ca. 12 uur betegelbaar met keramiek *
Na ca. 3 dagen belastbaar met water *
* Hogere temperaturen - en luchtvochtigheid -
verkorten de aangegeven tijden, lagere
temperaturen verlengen deze.

Gereedschap en reinigen van het gereedschap
Metselaarskwast, troffel, getande spatel,
lamsvelrol, borstel; gereedschap altijd direct na
gebruik reinigen met water.

De  f lexibele  minerale  waterdicht ingsmortel  moet  worden  aangebracht  in  minstens  twee  lagen  volgens  de  DIN-
norm.  De opgegeven verbruikswaarden zi jn  minimumwaarden.  Een afzonder l i jke,  professionele nivel ler ing van het
substraat ,  b .v .  door te krabben,  is vereist .  Volgens de DIN-norm is bovendien een laagdikte-toevoeging van 25%
vereist  voor  de  natte  laagdikte .  De  vereiste  Tocken-Schicktdicke  mag  op  geen  enkel  moment  worden
onderschreden
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VERPAKKING
Zak  20  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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