
 FK X MEGA
HIGH PERFORMANCE FLEX-
TEGELLIJM
Zeer hoog flexibele cementgebonden dunbed
tegellijm C2 TE S2 volgens DIN EN 12004 voor
een bijzonder veilige verlijming van
keramische tegels. De FKX MEGA is uitermate
geschikt voor verlijming van grootformaat
XXL-tegels, verlijming op verwarmde
dekvloeren en op jonge niet-verwarmde
cementdekvloeren. De FK X Mega heeft
bovendien vloeibedlijmeigenschappen en kan
zowel binnen als buiten worden toegepast.

      

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  FKX  MEGA  kenmerkt  zich  door  zeer  goede  verwerkingseigenschappen,  extreem  hoge  f lexib i l i te i t  en
vervormbaarheid .  De  Rywal i t  FK  X  MEGA  bouwt  spanningen  af  en  werkt  daardoor  ontkoppelend.  Universeel
inzetbaar  voor  binnen-  en  buitentoepassingen,  voor  v loer  en  wand.  Ideaal  voor  het  ver l i jmen  van:

grootformaat  tegels  a lsook  dunne  XXL-  formaten
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keramische  tegels  en  keramische  platen  op  vloerverwarming

hol le ,  zwevende  systeemvloeren  en  droge  dekvloeren

TOEPASSINGSGEBIEDEN
 

Rywal i t  FK  X  MEGA  is  geschikt  voor  het  ver l i jmen  volgens  de  dunbed-methode  conform  DIN  18157   van:

a l le  mogel i jke  (ook  dunne)  keramische  wand-  en  vloertegels

(g las)mozaïek

Porcel lanato

Kl inkers  en  steenstr ips

Spl i j t tegels

Cotto

Aardewerk

niet-vormgevoel ige  natuursteen,  composiet-  en  betontegels

niet-verk leur ingsgevoel ige  natuursteen,  composiet-  en  betontegels

Keramische  bekledingen  op  balkons  en  terrassen

Keramische  bekledingen  in  zwembaden

 

Rywal i t  FK X MEGA is  geschikt  voor  het  ver l i jmen volgens de dunbed-methode (conform DIN 18157,  deel  1 )  in  de
onderstaande  toepassingsgebieden:

op  jonge,  cementdekvloeren  (niet-verwarmd, detai ls :  z ie  'ondergronden' )                      

Voor  het  ver l i jmen  op  verwarmde  dekvloeren  én  wanden.  Hier  moet  worden  voldaan  aan  de
voorwaarden volgens de f iche "Keramische Fl iesen und Platten,  Natur-  Betonwerksteine aug beheizte
Fußbodenkonstrukt ionen" ,  u i tgave  2007,  en  de  r icht l i jnen  van  TV  179  "Harde  vloerbedekking  op
verwarmde  dekvloer"  van  het  WTCB.

op ondergronden in de renovat ie en saner ing  waar een bi jkomende ontkoppel ing gewenst is ,  dankzi j
de  speci f ieke  spanningsafbouwende  werking  van  de  “mortelmatr ix"
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ONDERGRONDEN
jonge  cementdekvloeren  (n iet-verwarmd,  zwevend  of  n iet-hechtend)

cementdekvloeren  en  snelcementdekvloeren

ondergronden  die  blootstaan  aan  spanningen

op  Rywal i t/Technicel  contactafd icht ingen

op  betonnen  vloerconstruct ies  (minimum  28  dagen  dagen  oud  -  raadpleeg  uw  technisch  adviseur)

op  betonnen  wandconstruct ies  (minimum  3  maanden  oud  -  raadpleeg  uw  technisch  adviseur)

cel lenbeton

cementple ister  (CS  I I ,  CS  I I I ,  CS  IV  volgens  DIN  EN  998-1 ,  druksterkte  ≥  2,5  N/mm²)

gipsple isterwerk  (volgens  DIN  EN  13279-1 ,  druksterkte  ≥  2,5  N/mm²  -  ≤  1 ,0  CM-%  restvocht)

g ipskarton-  en  gipsvezelp laten

isolat ie-  en  bouwplaten

metselwerk

gietasfa l t  dekvloeren  (over  het  vol ledige  oppervlak  „ ingezand“)  IC  10  en  IC  15  volgens  DIN  18354  en
DIN  18560

droge  dekvloeren

calc iumsul faatgebonden  dekvloeren  (anhydr iet)

oude  betontegels  en  natuursteenbekledingen

bestaande  keramische  tegels

buitenvloeren  in  combinat ie  met  Rywal i t  Monokorn  systeemopbouw.  Butter ing-techniek  gebruiken  ter
ondersteuning  van  de  drainagefunct ie  bi j  de  voegen.

Productdatabladen  van  de  systeemoplossingen  zi jn  van  toepassing
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VOORWAARDEN  GESTELD  AAN  DE  ONDERGROND
De  ondergrond  moet  droog,  vast ,  draagkracht ig  en  vormstabie l  z i jn .

Moet  vr i j  z i jn  van  stof ,  losse  bestanddelen  en  scheid ingsmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  wax,  lak-  en
verf lagen.

Scheid ings-  en  sinter lagen  etc . ,  op  de  geschikte  manier  mechanisch  verwi jderen  door  schuren,
stra len  of  frezen.

Er  moet  worden  voldaan  aan  DIN  18202  -  de  eisen  voor  to lerant ie  in  hoogbouw.

Er  moet  worden  voldaan  aan  DIN  18157

Jonge,  n iet-verwarmde,  zwevende  en  niet-hechtende  cementdekvloeren  (minimumkwal i te i t  CT-F4
volgens  DIN  18560),  z i jn  bi j  gebruik  van  de  FK  X  Mega  zeer  snel  na  begaanbaarheid  met  tegels  te
bekleden,  tot  de  5de  dag  na  het  leggen  van  de  dekvloer  (tegels  met  kantenlengte  van  max.  60cm).
Door  de  dekvloer  zo  vroeg  mogel i jk  na  begaanbaarheid  te  betegelen  vermi jd  men  ongel i jkmat ige
uitdroging  van  de  dekvloer .  Tot  en  met  het  betegelen  van  de  dekvloer  deze  beschermen  tegen
snel le  ui tdroging  door  eventueel  af  te  dekken  met  plast icfo l ie .  Indien  betegel ing  niet  binnen  deze
termi jn  kan  gebeuren  moet  men  daarna  minstens  28  dagen  wachten  met  het  betegelen  er  van.

Bi j  navolgende verwerking  van  keramische  bekledingen  moet  de  cementdekvloer  minstens  28 dagen
oud  zi jn  en  voldoen  aan  de  voorwaarden  gesteld  in  k lasse  F4,  restvochtgehalte  <2%,  op  verwarmde
cementdekvloer  <1 .8  %  restvochtgehalte .

Calc iumsul faat  gebonden  dekvloeren  (anhydr iet)  voorbehandelen  volgens  r icht l i jnen  van  het  WTCB
“Voorbereid ing  van  anhydr ietgebonden  dekvloeren”  en  “Beläge  auf  Calc iumsul fatestr ich”  van  het
Duitse  ZDB.  Restvochtgehalte  van  de  onverwarmde  anhydr iet  dekvloer  <  0,5%,  bi j  verwarmde
anhydr iet  dekvloer  <0,3%  restvocht  te  meten  d.m.v .  carbuurmet ing.

Cementdekvloeren  moet  voldoen  aan  de  eisen  beschreven  in  de  door  het  WTCB  opgestelde
technische  voor l icht ing  TVN  189  Dekvloeren  Deel  1 :  mater iaa l-prestat ies-keur ing  en  TVN  193
Dekvloeren  Deel  2:  Uitvoer ing.

VOORBEHANDELING  VAN  DE  ONDERGROND
Sterk  zuigende,  minerale  ondergronden  (vb.  oude  cementdekvloeren,  g ipsple ister ,…)  moeten  met
Rywal i t  T iefengrund  of  a l ternat ief  Rywal i t  T iefengrund  rapid  voorbehandeld  worden.

Gladde,  n iet-zuigende  ondergronden.  zoals  oude  tegels  en  oude  verf lagen,  tapi j t l i jm,  enz,  d ie  niet
verwi jderd  kunnen  worden,  met  Rywal i t  Haft-  und  Kontaktgrund  voorbehandelen. .

Calc iumsul faat  gebonden  vloeichape  (anhydr iet)  met  Rywapox  Dichtgrund  epoxyhars  voorbehandelen
en  instrooien  met  kwartszand.  Droogt i jd  ca.  24  uur .
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Instruct ie :
voorbehandelen  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund  kan  enkel  wanneer  de  tegels  aanslu i tend  met  een
kr ista l l l i jnafb indende  l i jm  worden  ver l i jmd,  zoals  Rywal i t  FK  X  Snel  F lex-tegel l i jm  of  Rywal i t  MBM  Flex  Snel
middelbedl i jm  (ook  enkel  geld ig  bi j  tegel formaten  met  kantenlengte  ≤  100  cm  en  oppervlak  <  1  m²) .  Raadpleeg
steeds  de  technische  f iche  voor  aanvang  van  de  werken.  Droogt i jd  ca.  24u.

 

VERWERKING:
20  kg  FK  X  Mega-poeder  in  een  zuiverze  kuip  aanmaken  met  6,0-6,2  l i ter  schoon  le id ingwater .

Het  geheel  met  een  mixer  kracht ig  mengen  tot  een  smeuïge,  d ik  pasteuze  klontervr i je  mortel/ l i jm.
De  Rywal i t  FK  X  MEGA  heeft  een  r i jpt i jd  van  3  minuten,  daarna  nog  eens  kracht ig  doorroeren.  Bi j
normale  temperatuur  is  de  FK  X  MEGA  ongeveer  4u  verwerkbaar .

De  Rywal i t  FK  X  MEGA  wordt  met  de  vlakke  kant  van  de  l i jmkam  aangebracht  om  aanslu i tend  in  de
verse  contact laag  met  een  geschikte  l i jmkam  de  tegel l i jm  zo  aan  te  brengen  dat  er  een  “vol le”
ver l i jming  tot  stand  komt.

Rywal i t  FK  X  MEGA  kan  in  één  keer  voor  een  groter  oppervlak  (XXL-  formaat)
worden  aangebracht ,  afhankel i jk  van  het  absorpt ievermogen  van  de  ondergrond.

De  tegels  in  het  verse  l i jmbed  plaatsen,  op  zi jn  plaats  schuiven  en  aandrukken,  d i t
voor  er  huidvorming  optreed.

L i jmresten  verwi jderen.

Met de FK X MEGA kunnen oneffen oppervlakken tot 10 mm geëgal iseerd worden met
een  gladde  spatel .  Grotere  oppervlaktes  kunnen  geëgal iseerd  worden  met  egal ines
van  Rywal i t .

De  tegels  kunnen  tot  15  minuten  na  het  aanbrengen  worden  uitgel i jnd/gecorr igeerd.

De  reeds  “aantrekkende  “  l i jm  niet  met  water  verdunnen  en  “hermixen” ,  ook  geen
poeder  toevoegen  aan  de  reeds  aantrekkende  l i jm.

Gereedschap  onmiddel l i jk  re in igen  met  water .

ADVIES:
De  Rywal i t  FK  X  MEGA  t i jdens  de  verwerking  tegen  hoge  temperaturen,  d irect  zonl icht  en  tocht  beschermen
omdat  hierdoor  de  open  t i jd  sterk  wordt  beïnvloed.  Huidvorming  controleren,  v ingertop  test .

Al le  gegevens  zi jn  indicat ief  en  komen  overeen  met  onze  huid ige  kennis .  Neem  in  geval  van  twi j fe l ,  in  het
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bi jzonder  van  het  geschikte  toepassingsgebied  van  het  product ,  contact  op  met  onze  technisch  adviseur .

TECHNISCHE  GEGEVENS:
FK X MEGA
mengverhouding: ca. 6,0 – 6,2 Liter Wasser : 20 kg poeder

Verbruik:
vertanding: 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,1 kg/m²

Verwerkingstijd bij  20°C ca. 4 u.

Open tijd ca. 30 min. (afhankelijk van omgevingstemperatuur)

Corrigeertijd ca. 15 min.

Begaanbaar – opvoegbaar na ca. 24 u.

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C (lucht- en omgevingstemperatuur)

Conformiteit CE:
C2: Hechtsterkte > 1,0 N/mm²
T: hoge standvastheid
E: verlengde open tijd
S2: flexibiliteit doorbuiging > 5 mm conform EN 12002

Bewaring Op een droge plaats, in de originele verpakking 12 maanden houdbaar.
Chromaatarm, volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII.

VERPAKKING
Zak  20  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
FK

 X
 M

EG
A

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 07/18
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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