
 FK X - FLIESS
VLOEIBEDMORTEL
Flexibele dunbedmortel voor holteloze
verlijming van alle keramische
vloerbedekkingen, vooral fijn gres en grote
tegels voor zware belastingen, snelle
uitharding, voor vloeren, C2 F, voldoet aan de
norm DIN EN 12004

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  FK  X-Fl iess  vloeibedmortel  is  een  speciaal  samengestelde,  snel  bindende  en  verhardende  l i jmmortel  op
cementbasis .  Door  zi jn  zel fv loeiende  eigenschap  ontstaat  na  het  aanbrengen  van  de  vloertegel  in  het  verse
mortelbed  een  verzadigde  bevocht ig ing  van  de  achterkant  van  de  tegel ,  waardoor  een  holte loze  ver l i jming
gewaarborgd  is .  Geschikt  voor  binnen  en  buiten;  vorst-  en  waterbestendig .  FK  X  vloeibedmortel  voldoet  aan  de
C2  F-vereisten  van  DIN  EN  12004.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  FK  X-Fl iess  wordt  vooral  gebruikt  in  de  objectbouw  en  voor  balkons  en  terrassen.  Door  de  holte loze
ver l i jming  en  de  vol ledige  bevocht ig ing  van  de  onderkant  van  de  tegel ,  is  er  geen  botter ing-f loat ing-bewerking
nodig .  Na  ca.  6  uur  begaanbaar  en  na  24  uur  belastbaar .  Rywal i t  FK  X-Fl iess  is  geschikt  voor  ver l i jming  op
vr i jwel  a l le  ondergronden,  zoals  beton  (minstens  6  maanden  oud) ,  cementvloeren  (minstens  28  dagen  oud) ,
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anhydr iet  dekvloeren,  g ietasfa l t ,  oude  keramische  en  natuursteenbedekkingen.  Rywal i t  FK  X-Fl iess  is  vooral
geschikt  voor  v loerverwarmingen  en  voor  het  ver l i jmen  van  f i jn  gres  met  een  ger inge  wateropname  en  tegels
van  groot  formaat .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De  ondergrond  moet  droog  zi jn  en  vr i j  van  stof ,  losse  bestanddelen  en  oplosmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  lak
en verfresten.  Sterk zuigende,  minerale ondergronden (bi jv .  oude cement lagen,  gipsple ister)  voorbehandelen met
Rywal i t  T iefengrundpr imer;  anhydr ietv loeren  voorbehandelen  met  Sperr-  und  Haftpr imer .  Gladde  niet-zuigende
ondergronden en oude verfresten,  tapi j t l i jm enz,  d ie  niet  te verwi jderen zi jn ,  met  Rywal i t  Haft-  und Konactpr imer
voorbehandelen.

VERWERKING
Ca.  6.5  -  7.0  l i ter  zuiver  water  met  25  kg  poeder  intensief  met  een  roermenger  mengen  tot  een  klontervr i je
massa.  Na  3-5  minuten  nogmaals  kracht ig  roeren.  De  aangemaakte  vloeibedmortel  laat  z ich  op  de  ondergrond
uitg ieten  en  kan  snel  en  gemakkel i jk  worden  verdeeld  met  behulp  van  een  gladde  spatel .  Afhankel i jk  van  de
oneffenheid  van  de  ondergrond,  de  verschi l lende  dikte  van  de  tegels  (marmer)  en  het  achterkantprof ie l  van  de
vloerbedekking  wordt  de  mortel  gekamd  met  een  getande  l i jmkam  (8x8/10x10  mm).  Niet  meer  mortel
aanbrengen dan binnen de verwerkingst i jd kan worden benut (t i jdsduur tot  velvorming ca.  15 min . ) .  De viscosite i t
van  de  mortel  kan  worden  gecorr igeerd  door  de  waterhoeveelheid  te  verminderen,  zodat  k le ine  oneffenheden
beter  kunnen  worden  geëgal iseerd.

Verwerkingstemperatuur :

Niet  verwerken  bi j  een  temperatuur  lager  dan  5  °C  en  bi j  sterke  inwerking  van  wind  en  warmte.  Extreem  hoge
temperaturen  (boven  20  °C)  verkorten  de  onderstaande  verwerkingst i jden,  extreem  lage  temperaturen
ver lengen  deze.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit FK X Fliess
Mengverhouding ca. 6,5 - 7,0 liter water: 25 kg poeder

Verbruik
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,8 kg/m²
Vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,5 kg/m²
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 4,2 kg/m²

Verwerkingstijd ca. 30 min.

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 15 min.

Correctietijd ca. 10 min.

Begaanbaar / voegbaar na ca. 6 uur

Vloerverwarming geschikt
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Rywalit FK X Fliess

Verwerkingstemperatuur lucht- en materiaaltemperatuur hoger dan +5 °C. Niet verwerken bij sterke
inwerking van wind en warmte.

Opslaan droog opslaan, 6 maanden houdbaar in de originele verpakking, FK X-Fliess
vloeibedmortel is chromaatarm conform TRGS 613.

VERPAKKING
Zak  25  kg

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