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TECHNISCHE FICHE

Wapeningsnet voor onveilige en scheurgevoelige ondergronden.

Toepassingsgebieden

Rywalit® Glasvezelnet heeft een hoge trek- en scheursterkte, is ongevoelig voor vocht, vrij van weekmakers en alkalibestendig. Voor alle 
“onveilige” en scheurgevoelige oppervlakken. Wand en vloer, binnen en buiten. 

Ondergrondvoorbereiding 

 Ondergronden moeten altijd schoon, droog, draagkrachtig, vorstvrij, drukvast en doorbuigvrij zijn en geschikt zijn voor de plaatsing van 
een harde vloerbedekking.

 Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd. 
 Ondergronden moeten vooraf worden voorbevochtigd of geprimerd met een geschikte Rywalit® primer. De primer moet volledig droog zijn 

alvorens Rywalit® Glasvezelnet aan te brengen.
 Voor de beoordeling van de onderconstructie gelden de relevante voorschriften en normen.
 Primer:
 • Sterk zuigende, minerale ondergronden  bv. uitgeharde cement dekvloer, cement- en kalkcementpleister, …  Rywalit® Tiefengrund LF / 

Tiefengrund Rapid LF
 • Vochtgevoelige ondergronden  bv. gipspleister, houten ondergronden  Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF
 • Gladde, niet zuigende ondergronden  bv. bestaande tegelvloer of verflagen, beton, gepolierde beton   Rywalit® Haft- und 

Kontaktgrund

  Glasvezelnet
Wapeningsnet

Verwerkingsrichtlijnen

 Knip Rywalit® Glasvezelnet op maat.
 Breng Rywalit® Flex tegellijm aan op de ondergrond met een getande lijmkam (6mm of 8mm).
 In de verse flexibele tegellijm het Rywalit® Glasvezelnet over het gehele oppervlak en zonder rimpels inbedden en vervolgens het 

lijmbed gladstrijken.
 De afzonderlijke banen Rywalit® Glasvezelnet moeten met een overlapping van 10 cm worden geplaatst. 



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

Technische eigenschappen

Kleur wit

Maaswijdte 5 x 5 cm

Breedte ca. 100 cm

Gewicht ca. 150 g/m²

Verpakking 50 m/ rol (50m²/rol)

Verbruik ca. 1,10 m/m²

Verpakkingswijze

50 m/rol, 30 rollen per pallet.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid

Beschermen tegen weersinvloeden, koel en droog bewaren op vlakke ondergrond. Beschermen tegen direct zonlicht.


