
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

Snelcement op basis van calciumaluminaat, hydraulisch afbindend. 
Voor het samenstellen van snelle mortelsystemen.

Toepassingsgebieden

Voor het samenstellen van snelle mortelsystemen. FL 5 wordt in een verhouding van max. 1 op 3 aan de portlandcement in droge toestand 
toegevoegd. 
Rywalit® FL 5 maakt het mogelijk om de uithardingstijd van de mortel te verkorten van 3 tot 30 minuten, afhankelijk van de dosering. 
Beton en mortel bereiken zo een hoge vroegtijdige sterkte, zodat snel ontkisten en in gebruik nemen (6 tot 24 uur) na de installatie mogelijk is.
FL 5 heeft een uitstekende zuurbestendigheid (pH ≥ 4), is geschikt voor snelle afdichting en voor kleinere reparaties, is ook hittebestendig en 
is geschikt voor vuurvast beton. 
De Rywalit® FL 5 heeft een hoge slijtvastheid en duurzaamheid en kan daarom onder andere gebruikt worden voor industriële vloeren, los- 
en overslagplaatsen, pijpleidingen en pijlers.

  FL 5
Fondu Lafarge

Verpakkingswijze

5 kg zak.

Veiligheidsrichtlijn   

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag

Beschermen tegen weersinvloeden, koel en droog bewaren op houten planken. 


