
 TA 30
TRASAANZETMORTEL
Trascementhoudende Tegelaanzetmortel voor
het aanzetten en leggen van natuurstenen
tegels en platen in midden- en dikbed, alsook
reparaties, renovaties, enz., mortelgroep III,
weer- en vorstbestendig

   

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  TA  30  Tegelaanzetmortel  is  een  gebruiksklare  droge  mortel  van  hoge,  gel i jkb l i jvende  kwal i te i t  voor  het
aanzetten  van  tegels  en  platen  in  midden-  en  dikbed.  Hi j  voldoet  aan  de  vereisten  van  DIN  18550  en  DIN  1053
voor  mortelgroep  I I I ,  u i t  zand  (0-2  mm,  gewassen  en  vuurgedroogd) ,  Port landcement  PZ  42,5  F,  voor  binnen  en
buiten,  weer-  en  vorstbestendig .

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  TA  30  Tegelaanzetmortel  is  de  opt imale  gebruiksklare  mortel  voor  het  aanzetten  van  tegels  en  platen,
badrenovat ies,  herstel l ingen,  enz.  Voor  mortelbedden  tot  20  mm  dik .  Meerdere  platen  kunnen  probleemloos
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uitgel i jnd worden (to lerant iecompensat ie) .  Voor het aanzetten en plaatsen van natuurstenen tegels en -platen TA
30  Tras  Tegelaanzetmortel  gebruiken.

VERWERKING
1  zak  Rywal i t  FA/TA  30  Tegelaanzetmortel  wordt  met  ca.  5,0  l  water  tot  een  goed  te  verwerken  mortel
gemengd.  Met  een  verpakking  van  30  kg  droogmengsel  verkr i jgt  men  ca.  19  l  verse  mortel ;  d i t  stemt  overeen
met een aanzetoppervlak van 1 ,5-2 m² voor een mortelbed van 1 ,5 cm dik .  De mortel  wordt  met een truweel  op
de vloer  aangebracht ;  vervolgens worden de tegels  aangezet ,  met  een rubberen hamer aangeklopt  en ui tgel i jnd .
Voor  het  betegelen  van  muren  wordt  de  mortel  op  de  tegel  gestreken,  de  tegel  wordt  aangezet ,  met  een
rubberen  hamer  aangeklopt  en  ui tgel i jnd .  Rywal i t  FA/TA  30  Tegelaanzetmortel  kan  als  verse  mortel  ca.  2  uren
lang  verwerkt  worden.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit TA 30
Mengverhouding ca. 5,0 liter water : 30 kg poeder

Verbruik 30 kg FA/TA 30 aanzetmortel levert ca. 19 liter verse mortel op (dit stemt
overeen met een aanzetvlak van ca. 1,5-2 m² met een laagdikte van 15 mm)

Verwerkingstijd ca. 2 uur

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 10 min.

Correctietijd ca. 10 min.

Opvoegbaar/Belastbaar na ca. 1 - 2 dagen

Verwerkingstemperatuur Lucht- en objecttemperatuur hoger dan +5°C

Opslag Droog bewaren, in de originele verpakking 12 maanden houdbaar, Rywalit FA
30 of TA 30 Tegelaanzetmortel is chroomarm volgens TRGS 613.

VERPAKKING
Zak  30  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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