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Droge mortel voor het plaatsen en aanzetten van tegels en platen. Kan gebruikt 
worden voor middelbed en dikbed toepassingen bij reparaties, renovatie,…
Getest volgens DIN 18550 – DIN 1053 (Mortelgroep III). Weer- en vorstbestendig.

Toepassingsgebieden

Rywalit® TA 30 trass-tegelaanzetmortel is een kant-en-klare droge mortel van hoge, constante kwaliteit voor het plaatsen van 
natuursteentegels en platen in middel- en dikbed toepassingen. De mortel voldoet aan DIN 18550 en DIN 1053, mortelgroep III en is 
samengesteld uit gewassen en gebrand zand (0 – 2 mm), Portlandcement CEM I 42,5 R en Trassmeel. Binnen en buiten toepasbaar. Weer- en 
vorstbestendig.
Rywalit® TA 30 trass-tegelzetmortel is de optimale gebruiksklare mortel voor badkamerrenovaties en reparaties tot 20 mm laagdikte. 
Oneffenheden in de ondergrond kunnen zonder problemen worden uitgevlakt. 

Ondergrondvoorbereiding

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

 Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd. 
 Beton: evt. stralen en schuren.
 Bij wandtoepassingen de ondergrond lichtjes besprenkelen, bevochtigen.
 Constructie- en dilatatievoegen moeten 1 op 1 uit de ondergrond worden overgenomen. 
 Sleuven in het metselwerk dienen vooraf voorzien te worden van metaaldraadnetten en moeten dichtgemaakt worden met Rywalit® TA 30. 

De mortel laten drogen om daarna met Rywalit® TA 30 te bewerken.

Geschikte ondergronden

 Kalkzandsteen, metselwerk en dergelijke  Beton, lichtgewicht beton, cellenbeton en dergelijke

  TA 30
Trass- Tegelaanzetmortel

Verwerkingsrichtlijnen

 Giet 5,0 liter water in een zuivere kuip. 
 Meng 30 kg Rywalit® TA 30 krachtig met een geschikte menger tot een smeuïg, klontervrij, dik pasteus mengsel. 
 Bij wandtegels de mortel met een truweel op de achterkant van de tegel aanbrengen. De tegel tegen de wand aanzetten, 

positioneren en met een truweelgreep of rubberen hamer aankloppen. Streef naar een holteloze plaatsing.
 Bij vloertegels Rywalit® TA 30 met een truweel op de ondergrond aanbrengen. De tegel in het mortelbed leggen, uitlijnen en met 

een rubberen hamer aankloppen.
 Schraap de verse mortel uit de voegen en reinig het vloeroppervlak met water.
 Het tegeloppervlak kan na 2 - 3 dagen worden opgevoegd, afhankelijk van het al dan niet zuigend karakter van de ondergrond en 

de aanwezige temperaturen.



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

Levervorm poeder

Kleur grijs

Mengverhouding ca. 5,0 liter water per 30 kg poeder

Rendement 19 liter verse mortel voor 30 kg poeder

Verbruik ca. 15 kg/m² per cm laagdikte

Verwerkingstijd* ca. 2 u.

Opvoegbaar* na 2 - 3 dagen

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

Verpakkingswijze

30 kg zak, 42 zakken per pallet.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid

Droog bewaren. In gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.


