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TECHNISCHE FICHE

Trassmeel bevattende flexibele contactlijm voor de plaatsing van keramiek en natuursteen 
volgens de 'Ruttelmethode'. Ook geschikt voor conventionele verlijming. Hoog rendement.

 BWKS + Light
Contactlijm (Ruttelmethode)

Toepassingsgebieden

Rywalit® BWKS + Light Contactlijm is uitstekend geschikt als veilige hechtbrug tussen het mortelbed/dekvloer en keramische tegels en 
natuursteen. In het bijzonder voor tegels met geringe wateropname (volkeramische tegels) en voor grotere formaten (30 x 60 cm) volgens 
de 'Ruttelmethode'. Rywalit® BWKS + Light Contactlijm is gemakkelijk en soepel om mee te werken.
De contactlijm is ook geschikt als hechtingsbrug tussen beton en een hechtende dekvloer.
	X Veilige hechting
	X Hoog aandeel kunststofhars
	X Hoog rendement
	X Water-, weer- en vorstbestendig
	X Binnen en buiten toepasbaar
	X Geschikt voor keramische tegels

�������������

����������

�����
��

Geschikte ondergronden

	X Als contactlijm bij 'Ruttelmethode': op de werf gemengde of stortklare, vanaf de betoncentrale aangeleverde, dekvloermortel met kwaliteit 
CT-C25-F4.
	X Als hechtbrug: op draagkrachtige betonondergronden, als contactlaag voor hechtende dekvloeren.

Ondergrondvoorbereiding

	X De ondergronden moeten altijd zuiver, draagkrachtig, vlak, klaar om te betegelen en vormvast zijn. De ondergrond mag geen doorbuiging 
vertonen en moet geschikt zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking. 
	X Stoffen aan het oppervlak die een goede hechting verhinderen (b.v. stof, oliewas, uitbloeiingen, sinterlagen, verf- en vernisresten) moeten 
worden verwijderd. 
	X De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen en de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing.



www.rywa.de  |  www.technicel.com 2/3REV. 09/20

TECHNISCHE FICHE

Verwerkingsrichtlijnen

Als contactlijm
	X Plaats ca. 8,5 - 9,2 liter water in een zuivere kuip.
	X 18 kgRywalit® BWKS + Light Contactlijm, mengen tot een smeuïge, klontervrije specie ontstaat.
	X Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten opnieuw krachtig roeren.
	X  De Rywalit® BWKS + Light Contactlijm wordt met een 6 mm lijmkam op de verse, verdichte en geëffende, dekvloer aangebracht en 
verdeeld.
	X Plaats de tegels binnen de open tijd (10 - 15 minuten) in het lijmbed en klop die aan.
	X  Het op deze manier geplaatst vloeroppervlak moet binnen een uur worden ingetrild (ruttelen).

Als contactlaag
	X Rywalit® BWKS + Light Contactlijm kan gemengd worden met 1 : 1 gewichtsdeel cement van de kwaliteitsklasse CEM 1 32,5 R.
	X  Meng Rywalit® BWKS + Light Contactlijm in een verhouding van 2 : 1 gewichtsprocent met water tot een smeuïge, klontvrije specie.
	X  Breng de bekomen specie aan op het geprepareerde betonoppervlak en verdeel met een bezem.
	X  Daarop de dekvloermortel, vers in vers aanbrengen, verdelen, verdichten en op het gewenste niveau afreien.

Kleur grijs 

Verbruik Rywalit® BWKS + Light Contactlijm 
(Ruttelmethode)

ca. 0,8 kg per mm laagdikte/m²;  
bv. 1,5-2,0 kg/m² verbruik met een lijmkam van 6 mm

Mengverhouding ca. 8,5 -9,2 liter water per 18 kg Rywalit® BWKS + Light Contactlijm 

Verwerkingstemperatuur* + 5°C tot + 30°C

Verwerkingstijd ca. 30-40 min.*

Open tijd ca. 10-15 min.*

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

Technische gegevens



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 FICHE

Verpakkingswijze

18 kg zak, 42 zakken per pallet. 

Opslag en houdbaarheid

Droog bewaren, in gesloten originele verpakking, 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsinstructies

Zie het veiligheidsinformatieblad.

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.


