
 FK X 30PLUS
LIGHT FLEXLIJM
Flexibele tegellijm met hoog rendement
volgens DIN 12004 C 2 TE, S 1, voor binnen en
buiten, universeel bruikbaar, water-, weer- en
vorstbestendig, speciaal voor de verlijming op
vloerverwarming, terrassen, balkons enz. en
voor gres en steengoed

      

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  FK  X  30  plus  l ight  f lex  tegel l i jm:

Is  u i terst  l icht  en  soepel  te  verwerken

Heeft  een  30  %  hoger  oppervlakterendement  dan  onze  FK  X  f lex  tegel l i jm

Heeft  een  lange  open  t i jd ,  hoge  stabi l i te i t

Kan  na  12  uur  gevoegd  worden

Hoogf lexibel ,  watervast  en  vorstbestendig  Enorm  breed  universeel  toepassingsspectrum

Voor  de  ver l i jming  van  tegel  op  tegel
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Bi jzonder  geschikt  voor  de  ver l i jming  van  f i jn  steengoed

Voor  vloerverwarming

Var iabel  inzetbaar ,  a ls  l i jm  en  als  middenbedmortel  geschikt

Voor  ondergronden  die  aan  ger inge  spanningen  of  l ichte  kr impingen  blootgesteld  zi jn

Overtreft  de  eisen  van  de  C2TE  klasse  (EN  12004)

S1  volgens  DIN  EN  12002:  Doorbuig ing  >=  2,5  mm  waardoor  ui tstekend  geschikt  voor  kr i t ische
ondergronden  en  f i jn  steengoed

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  FK  X  30  plus  is  geschikt  voor  de  ver l i jming  van  wand-  en  vloertegels ,  middel ,  k le ine  en  glasmozaïek,
steenstr ips,  a lsook  natuur-  en  kunststeentegels ,  g ipskartonplaten  en  tegele lementen  (hardschuimplaten  met
dubbelz i jd ige  mortelbekleding) ,  op  kalk-  en  cementple ister ,  dekvloeren,  beton,  prefab  beton  (minstens  3
maanden  oud) ,  g ipsvezelp laten,  g ipsple ister ,  gasbeton,  g ietasfa l t  en  isolat ieplaten.  Bi jzonder  geschikt  voor  de
plaats ing  van  keramische  tegels  en  platen  op  verwarmde  dekvloeren  en  anhydr iet  dekvloeren  enz.  (cf .
technische  f iche  van  het  WTCB  betref fende  vloerverwarming)  Speciaal  geschikt  voor  de  ver l i jming  van  f i jn
steengoed  en  voor  de  ver l i jming  van  tegel  op  tegel .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  droog,  draagkracht ig ,  voldoende  egaal  en  vr i j  z i jn  van  stof ,  losse  bestanddelen  en
oplosmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  lak  en  verfresten.  Sterk  zuigende,  minerale  ondergronden  (bv
gipsondergronden,  oude  cementdekvloeren)  met  Rywal i t  T iefengrund  pr imer  voorbehandelen.  Calc iumsul faat
dekvloeren  (anhydr iet)  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  voorbehandelen.  Gladde,  n iet-zuigende  ondergronden
en oude lagen,  l i jm voor vast tapi j t  enz.  d ie niet  verwi jderd kunnen worden,  met Rywal i t  Haft- und Kontactpr imer
voorbehandelen.  Verwarmde  vloeren  moeten  voor  het  betegelen  volgens  de  regels  van  de  kunst  verwarmd
worden tot  ze geschikt  z i jn voor betegel ing.  Voor de beoordel ing van de geschiktheid voor betegel ing moet een
vochtmet ing  met  het  CM  toestel  u i tgevoerd  worden.

De  restvocht igheid  mag  de  volgende  waarden  niet  overschr i jden:

Cement  dekvloeren:  2,0  %

Calc iumsul faat  dekvloeren:  0,5  %

Calc iumsul faat  dekvloeren  verwarmd:  0,3  %

Gipsgebonden  ple ister :  1 ,0  %
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VERWERKING
In  een  zuiver  vat  8,5-10,0  l  water  onder  kracht ig  roeren  met  18  kg  poeder  mengen  tot  een  homogene
mortelpasta .  Na  3-5  minuten  nog  eens  kracht ig  doorroeren.  Bi j  normale  temperatuur  kan  Rywal i t  FK  X  30  plus
ca  4  uur  lang  verwerkt  worden.  Rywal i t  FK  X  30  plus  wordt  met  een  ef fen  spatel  en  vervolgens  met  de
geschikte  l i jmkam  op  de  ondergrond  verdeeld  zodat  een  vol ledige  ver l i jming  van  de  bouwelementen
gewaarborgd  is .  Bi j  hoog  belastbare  oppervlakken  moet  volgens  het  butter ing-f loat ing  procédé  (dubbele
ver l i jming  )  gel i jmd  worden  zodat  een  vol ledige  ver l i jming  van  het  oppervlak  gewaarborgd  is .

Oneffen ondergronden kunnen met een gladde spatel  u i tgevlakt worden.  Na de uitharding van de uitv lakkingslaag
zoals  hierboven  beschreven  te  werk  gaan.  De  tegels  en  platen  kunnen  tot  15  min  na  het  aanbrengen  nog
gecorr igeerd  worden.  Bi j  de  ver l i jming  van  tegel  op  tegel  d ient  men  een  dunne  laag  FK  X  30  plus  of  BWK  S
Vloer-  en  Wand  Contactspecie  aan  te  brengen.  Na  uitharding  kan  met  FK  X  30  plus  op  de  gekende  manier
gel i jmd  worden.  .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit FK X 30plus
Mengverhouding  

Als Dunbedlijm Ca 8.5 l water: 18 kg poeder (dwz ca. 470 gr. water per kg Rywalit FK X 30
plus)

Als Vloeibedmortel Tot 10,0 liter water: 18 kg poeder (dwz 550 gr. water : 1 kg poeder)

Verbruik

Tanding 4 mm: ca 1.0 kg / m²
Tanding 6 mm: ca 1.5 kg / m²
Tanding 8 mm: ca 2.0 kg / m²
Tanding 10 mm: ca 2.5 kg / m²
Middelbed: ca 3.0 kg / m²

Verwerkingstijd Ca 4 uur

Plaatsingstijd (open tijd) Ca 30 min (afhankelijk van lucht- en materiaaltemperatuur)

Corrigeertijd Ca 15 min

Vloer begaanbaar / voegbaar Na ca 24 uur

Wand voegbaar Na ca 12 uur

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur Lucht- en materiaaltemperatuur boven + 5° C en onder 25°C

Opslag Droog bewaren, in originele verpakking 12 maanden houdbaar, FK X 30
plus light flex tegellijm is chroomarm volgens norm TRGS 613.
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VERPAKKING
Zak  18  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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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
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T +32 (0)800 11 040
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Rev. 11/12
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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