
 FLEXAN 800
KUNSTHARSVERBETERAAR
Kunstharsverbeteraar voor de aanvullende
modificering van de tegellijmen om de
kleefkracht en de flexibiliteit te verbeteren op
zeer moeilijke ondergronden. Verhoogt de
waterdichtheid van het lijmbed

      

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Kunstharsverbeteraar voor de aanvul lende modi f icer ing van de tegel l i jmen om de kleefkracht  en de f lexib i l i te i t  te
verbeteren  op  zeer  moei l i jke  ondergronden.  Verhoogt  de  waterdichtheid  van  het  l i jmbed.  Rywal i t  FK  X  wordt
elast isch  ingesteld  met  de  vloeibare  kunstharsverbeteraar  Rywal i t  F lexan  800  en  bovendien  verbetert  de
hecht ing aanzienl i jk .  Volgens de vereisten van DIN EN 12004 wordt  h ierdoor de vereiste voor sterk vervormbare
mortel  (doorbuig ing)  S2  vervuld .

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  F lexan  800  wordt  gebruikt  in  combinat ie  met  het  product  Rywal i t  FK  X.  Door  de  combinat ie  van  de
tegel l i jm  met  Rywal i t  F lexan  800  verkr i jgt  men  een  zeer  kneedbare  l i jm,  d ie  aan  de  cr i ter ia  S2  van  DIN  EN
12004  beantwoordt .  Bovendien  wordt  de  waterondoor latende  eigenschap  van  het  l i jmbed  verbeterd.  De  aldus
gemodi f iceerde mortel  is  bi jvoorbeeld geschikt  voor het  aanzetten en leggen van keramische bekledingen op de
Rywa  bouwplaat ,  op  problemat ische  vervormbare  ondergronden  en  voor  het  leggen  van  tegels  op  vibrerende
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ondergronden  in  beton  en  metselwerk  (minstens  3  maanden  oud) .

Rywal i t  FK  X  Flex  tegel l i jm  +  F lexan  800  is  geschikt  voor

-  Betonvloerconstruct ies  (minstens  28  dagen  oud,  speci f ieke  informat ie  opvragen!)  en

-  Betonwandconstruct ies  (minstens  3  maanden  oud,  speci f ieke  informat ie  opvragen!) .

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Al le  ondergronden  moeten  vast ,  belastbaar ,  v lak  en  niet  vervormbaar  zi jn .  Z i j  moeten  vr i j  z i jn  van  stof ,  vui l ,
losse  onderdelen  en  scheidende  stof fen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  vernis-  en  verf lagen.  Sterk  zuigende,  minerale
ondergronden  ( l icht  gezande  cementple ister ,  g ipsple ister  enz. )  moeten  met  Rywal i t  T iefengrund  voorgestreken
worden.  Anhydr iet  dekvloeren  moeten  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer  voorgestreken  worden.  Eventuele
sinter lagen  moet  op  voorhand  verwi jderd  worden.  Gladde,  n iet-zuigende  ondergronden  (bi jv .  oude  tegels)  en
oude  lagen,  l i jm  van  vast  tapi j t ,  enz.  d ie  niet  verwi jderd  kunnen  worden,  moeten  met  Rywal i t  Haft-  und
Kontactpr imer  ingesmeerd  worden.  Bi j  het  ver l i jmen op verwarmde vloeren  moet  u  op  het  volgende letten:  n iet-
zuigende  ondergronden  en  tegelscherven  met  lage  zuigkracht  vertragen  de  droogt i jd  van  de  l i jmmortel .  Om  de
duurzaamheid  en  stabi l i te i t  van  het  l i jmbed  in  vocht ige  buiten-  en  binnenzones  te  garanderen,  moet  het  l i jmbed
afdoende  tegen  weersinvloeden  beschermd  worden  en  moet  het  l i jmbed  voldoende  opgedroogd  zi jn  voordat
men  begint  te  voegen.

De  actuele  ZDB  merkbladen  voor  v loerbekledingen  op  verwarmde  vloeren  moeten  in  acht  genomen  worden.

In  geval  van  twi j fe l  moet  men  een  test  u i tvoeren!  Het  gehalte  restvocht  mag  de  volgende  waarden  niet
overschr i jden:

Cementdekvloeren:  2,0  %

Calc iumsul faat  v loeren:  0,5  %

Calc iumsul faat  v loeren  verwarmd:  0,3  %

Gipsgebonden  ple ister :  1 ,0  %

(met ing  met  CM  toestel )

VERWERKING
Rywal i t F lexan 800 in een zuivere kuip gieten. Voeg de tegel l i jm Rywal i t FK X toe en roer kracht ig en gel i jkmat ig
totdat een smeuïge,  k lontervr i je mortel  ontstaat .  Laat 3 minuten rusten.  Het mortelmengsel  wordt eerst met een
gladde spatel  op de ondergrond aangebracht  en ui tgestreken om een contact laag te creëren en vervolgens met
een  geschikte  l i jmkam  verdeeld,  zodat  een  vol ledige  ver l i jming  van  de  tegelbekleding  gegarandeerd  is .  Het
mortelbed mag in geen geval een vl ies vormen (v ingerproef) .  Afhankel i jk van de zuigkracht van de tegelscherven
kan de bekleding nog gedurende maximaal  10-15 minuten gecorr igeerd worden.  Tegels  die  op wandoppervlakken
gel i jmd  worden,  kunnen  na  6-12  uur  gevoegd  worden,  v loeroppervlakken  na  ongeveer  24  uur ;  z i j  z i jn
begaanbaar na nog eens 24 uur .  In extreme omstandigheden,  zoals het l i jmen van niet-zuigende elementen met
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luchtbuitenslu i t ing,  wordt  de  uithardingst i jd  ver lengd  tot  6  dagen  bi j  kamertemperatuur .  In  verse  toestand  moet
het  gecombineerde  product  tegen  vocht  en  weersinvloeden  beschermd  worden;  het  gecombineerde  product
mag  in  verse  toestand  niet  betreden  worden.

Opmerking  voor  navolgende  werken  Het  mengsel  van  Rywal i t  FK  X  en  Rywal i t  F lexan  800  mag  niet  gebruikt
worden  als  de  temperatuur  van  de  lucht  en  de  ondergrond  lager  is  dan  +  5  °C  of  hoger  dan  +  30  °C.

TECHNISCHE  GEGEVENS
technische gegevens

Mengverhouding 8,0 kg Flexan 800 : 25 kg poeder FK X of 0,32 kg Flexan 800 op 1,0 kg
poeder FK X

Verwerkingstijd ca. 20 minuten

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 20 - 30 minuten (afhankelijk van zuigkracht en temperatuur)

Corrigeertijd ca. 15 minuten

Wandoppervlakken voegbaar na ongeveer 6 uur

Vloeroppervlakken begaanbaar/voegbaar na ca. 24 uur

Vloerverwarming geschikt

Verwerking (lucht-) temperatuur min. + 5 °C, max. + 30 °C

Opslag Droog bewaren, in de originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsopmerking
Op basis van de gegevens waarover wij beschikken, is het product geen
gevaarlijke stof in de zin van de EG-Richtlijnen. Bij de omgang met
chemische producten moet men echter altijd de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

VERPAKKING
8  kg  bussen

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.

www.rywa.de   www.technicel.com

3/3


