
 REPARATIEPLAMUUR
WAND- EN VLOERPLAMUUR
Vezelversterkte stabiele plamuurpasta op
cementbasis voor het egaliseren van lagen
van 3-20 mm dik en voor spanningsarme
reparaties van alle minerale ondergronden,
voor binnen en buiten, voor vloeren en
wanden

     

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  Reparat ieplamuur  is  de  ideale  betonplamuur  voor  binnen  en  buiten,  h i j  ademt  act ief ,  is  vezelversterkt
waardoor spanningsarm,  weer- en waterbestendig,  stabie l  t i jdens de verwerking,  zuin ig  in  gebruik  en hecht  zeer
kracht ig  na  ui tharding.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor  het  opvul len  en  herstel len  van  wand-  en  vloeroppervlakken  in  beton,  cement ,  cement-  en  kalkple ister ,
metselwerk  en  gasbeton,  ook  voor  grotere  diktes.

ONDERGRONDVOORBEREIDING
Rywal i t  Reparat ieplamuur  kan  op  droge  en  vocht ige  ondergronden  gebruikt  worden.  Zi j  moeten  echter  vast  en
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belastbaar  en  vr i j  van  stof ,  vui l ,  o l ie ,  vet ,  was  en  andere  scheidende  producten  zi jn .  Niet  hechtende  verf-  en
kalk lagen,  p le isterresten  enz.  moeten  verwi jderd  worden.  Eventueel  aanwezige  ple ister- ,  haar-  en
zett ingscheuren  moeten  met  een  glasvl ies  of  kunststof fen  weefselstr ip  overbrugd  worden.

VERWERKING
In  een  zuivere  kuip  ongeveer  5-6  l i ter  water  met  25  kg  poeder  ( 1 :2 ,5  RT)  kracht ig  mengen  tot  een  homogene
massa  ontstaat .  Aan  normale  temperaturen  kan  Rywal i t  Reparat ieplamuur  gedurende  ongeveer  2  uur  verwerkt
worden. Rywal i t  Reparat ieplamuur kan in één bewerking in een laag tot 20 mm dik aangebracht worden. Verdere
bewerking  is  mogel i jk  na  ui tharding  (ongeveer  12-24  uur) .  Overstr i jken  is  eveneens  mogel i jk  na  het  opodrogen
van  de  plamuurmassa  (afhankel i jk  van  de  laagdikte  en  de  omgevingsvoorwaarden  ongeveer  24-48  uur) .  Het
ui thardingsproces  wordt  beinvloed  door  de  temperatuur ,  de  luchtvocht igheid ,  de  zonnestra l ing  enz.  Daarom
raden  wi j  aan,  Rywal i t  Reparat ieplamuur  niet  bi j  sterke  zonnestra l ing,  sterke  tocht  enz.  te  gebruiken  en  in  geval
van  ongunst ige  k l imatologische  omstandingheden  het  verwerkte  mater iaal  te  beschermen  tegen  een  te  snel le
opdroging.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit Wand- en Vloerplamuur
Kleur grijs

Mengverhouding ca. 5,0 - 6,0 liter water : 25 kg poeder
(ca. 1,0 - 1,2 liter water : 5 kg poeder)

Materiaalverbruik ca. 1,5 kg/m² voor een laag van 1 mm dik

Verwerkingstijd (+20 °C) ca. 2 uur

Bewerken/betegelen Na opdroging, ca. 24 uur (afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden)

Opslag 6 maanden in gesloten originele verpakking in droge ruimte, Rywalit
Reparatieplamuur is chroomarm volgens 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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