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TECHNISCHE FICHE

Veilige hechtbrug tussen dekvloer en de keramische vloerbedekking. Specifiek voor 
plaatsing volgens ‘ruttelmethode’ en ’vers in vers’ plaatsing. Voor natuursteen ook in 
wit verkrijgbaar.

Toepassingsgebieden

Rywalit® BWK S contactmortel is uitstekend geschikt als veilige hechtbrug tussen het mortelbed/dekvloer en keramische tegels, 
natuursteentegels en vooral voor volkeramische tegels. 
Rywalit® BWK S is een contactmortel gemodificeerd met een hoog aandeel kunststofhars. Gemakkelijk en soepel om mee te werken. 
De contactmortel is ook geschikt als hechtingsbrug tussen beton en een hechtende dekvloer.

 Veilige hechting
 Hoog aandeel kunststofhars
 Water-, weer- en vorstbestendig

 Binnen en buiten toepasbaar
 Wand en vloer

Ondergrondvoorbereiding

 De ondergrond moet altijd zuiver, draagkrachtig, vlak en vormvast zijn. De ondergrond mag geen doorbuiging vertonen en moet geschikt 
zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking. 

 Stoffen die de hechting op het oppervlak kunnen verhinderen (bv. stof, olie, was, uitbloeiing, sinterlagen, verf- en vernisresten) moeten 
worden verwijderd. 

 De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen en de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing.

Geschikte ondergronden 

 Zuigende beton ondergrond
 Lichtgewicht beton / cellenbeton
 Bekledingen van betonsteen
 Kalkcementpleister, cementpleister (CSII tot CSIV volgens DIN EN 

998-1, druksterkte 2,5N/mm²)

 Gevoegd metselwerk
 Cementdekvloeren en cement vloeichape

  BWK S
Contactmortel vloer- en wand 



Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze 
vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de 
geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de 
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.
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Technische eigenschappen

Kleur grijs, wit

Verbruik Rywalit® BWK S Contactmortel ca. 1 kg per mm laagdikte/m²

Mengverhouding 6 liter water/25 kg 

Open tijd ca. 10-15 min.* 

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 30°C 

Verwerkingstijd ca. 50 min.*

*  Bij + 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze overeenkomstige 
waarden.

Verwerkingsrichtlijnen

 Doe ca. 6 liter water in een zuivere kuip.
 Meng er 25 kg Rywalit® BWK S in tot een homogene en klontervrije mortel wordt verkregen.
 Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten nogmaals krachtig roeren.
 Rywalit® BWK S contactmortel wordt met een lijmkam of vlakspaan op de verse dekvloer of ondergrond aangebracht.
 Plaats de bekledingsmaterialen binnen de open tijd (10 à 15 minuten) en klop ze aan.

Verpakkingswijze

25 kg zak, 42 zakken per pallet.

Veiligheidsinstructies

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.

Opslag en houdbaarheid

Droog en vorstvrij te bewaren. In gesloten originele verpakking gedurende 12 maanden houdbaar. 


