
 MB M FLEX GRIJS
MIDDELBEDMORTEL
Hoog kunststofvergoede, hydraulisch
bindende plaatsing en kleefmortel voor wand-
en vloertegels, voor binnen en buiten, water-
en vorstvast. Voor mortelbed van 5 - 20 mm
dikte, C2 TE S1 voldoet aan de norm DIN EN
12004

     

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  MB  M  Flex  Gr i js  middelbedmortel  is  een  hoog  kunststofvergoede,  hydraul isch  bindende  kleefmortel  voor
het  aanzetten,  p laatsen  en  l i jmen  van  wand-  en  vloertegels  zoals  k l inkertegels ,  getrokken  tegels ,  cotto,
betontegels ,  natuursteen  in  verschi l lende  diktes,  grote  formaten  grestegels ,  f i jn  verglaasde  gres  op  oneffen
ondergrond.  Rywal i t  MB M - F lex middelbedmortel  is  geschikt  voor  morteld iktes van 5-20 mm. Voor  een zekere
ver l i jming  van  marmer  en  natuursteen  gebruik  Rywal i t  MBM Flex  Wit .  Rywal i t  MBM Flex-Middelbedmortel  vervult
de C2TE vereisten volgens de norm DIN EN 12004 en de vereisten van de r icht l i jnen -  F lexmörtel  -  S1  -  van de
Deutsche  Bauchemie.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Al le  cementgebonden ondergronden mogen droog of  vocht ig  zi jn .  Ze moeten echter  vr i j  z i jn  van stof ,  vui l ,  losse
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bestanddelen  en  scheid ingsmiddelen  zoals  ol ie ,  vet ,  was,  lak .  Sterk  zuigende,  mineral ische  ondergrond  met
Rywal i t  T iefengrund  voorst i jken.  Anhydr iet  v loer  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund  pr imer  voorst i jken.  Bi j
grootformaat  tegels  >=  60  x  60  cm  eerst  voorbehandelen  met  epoxi-dichtgrund  of  in  plaats  daarvan  Rywal i t
MBM  middelbedmortel  f lex  snel  gebruiken.  Steeds  restvocht  respecteren.

VERWERKING
In  een  zuivere  kuip  25  kg  poeder  met  ca.  5,5-6,0  l i ter  water  aanmengen,  gel i jkmat ig  en  voldoende  kracht ig ,  tot
een  zachte,  romige,  homogene,  d ikpastueuze  mortel l i jm  ontstaat .  Een  5  ta l  minuten  laten  rusten  en  nogmaals
kracht ig  aanroeren.  De  verwerkingst i jd  bedraagt  ongeveer  90-120  min  bi j  temp  van  +20°C.

Rywal i t  MB M -  F lex  met  een spaan op de ondergrond aanbrengen als  contact laag en verdelen,  vervolgens met
de geschikte  middelbedkam uitkammen en de tegels  met  een l icht  schuivende beweging in  het  verse mortelbed
plaatsen  zodat  een  vol ledige  hecht ing  van  de  tegel  gewaarborgd  is .  Enkel  zoveel  l i jm  aanbrengen  als  de  open
t i jd  toelaat .  (v ingertoptest) !

A ls  een  vol ledige  holtevr i je  plaats ing  gevraagd  wordt  (terrassen,  facades,zwembaden)  kan  dubbele  ver l i jming
toegepast  worden.  Op vloerverwarming moeten de technische voorschr i f ten gevolgd worden van het  -  Merkblatt
keramische  F l iesen  und  Platten,  Natur-und  Betonwerksteine  auf  beheizten  Fussbodenkonstrukt ionen,  u i tgave
1980.  In  Belg ië  de  voorschr i f ten  van  het  WTCB  volgen  op  vloerverwarming.

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit MBM Flex Grau
Aanmaakverhouding ca. 5,5-6,0 l water : 25 kg poeder

Verbruik
tand 10 mm : ca. 3,5 kg/m²
tand 15 mm : ca. 6,9 kg/m²
tand 20 mm : ca. 8,5 kg/m²
tand 25 mm : ca. 9,7 kg/m²

Kleur grijs

Verwerkingstijd ca. 90-120 min. (afhankelijk van ondergrond en omgevingstemperatuur)

Open tijd ca 30 min. (afhankelijk van ondergrond en omgevingstemperatuur, hier +23°)

Begaanbaar/voegen na ca 24 - 48 uren

Belastbaar na ca. 7 dagen Geschikt voor vloerverwarming

Verwerkingstemperatuur Meer dan +5%C lucht- en werftemperatuur, niet verwerken bij teveel wind en
warmte

Opslag Droog, in originele verpakking 12 m, MB M Flex is vrij van Chroom volgens
norm TRGS 613
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VERPAKKING
Zak  25  kg

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

TE
CH

N
IS

CH
E 

FI
CH

E
Ry

w
al

it 
M

B 
M

 F
le

x 
Gr

ijs

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
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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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