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1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming 
1.1 Handelsnaam:  

Rywalit Haftfest 
1.2 Gebruik: 
 Kunstharsveredeling 
1.3 Identificatie van de fabrikant/leverancier: 

Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
Raestruperstr. 3 
48231 Warendorf 
Tel. 02581 / 80-76/77  
Fax: 02581 / 61331 
E-mail: info@rywa.de 
Telefoonnummer in noodgeval: 02581 / 8076 

 

2. Chemische kenmerken 
2.1 Samenstelling: 

Styrol acryl copolymeer, technische conserveringsmiddelen, hulpstoffen, water 
2.2 Gevaarlijke ingrediënten: 

valt weg 

Beschrijving CAS-Nr. Benaming Gew.%  R-zinnen 

Geen     
 

3. Mogelijke gevaren 
3.1 Gevarensymbool:  
 valt weg 
3.2 Speciale gevarenaanduidingen voor mens en milieu   
 geen 
 

4. Eerstehulpmaatregelen 
4.1 Algemene informatie:  
 Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
4.2 Bij inademen:  
 Voor frisse lucht zorgen. 
4.3 Bij contact met de huid: 
 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen. 
4.4 Bij contact met de ogen:   
 S 26 

Ogen met geopend ooglid meerdere minuten (ca. 15 min.) onder stromend water uitspoelen 
en een arts raadplegen. 

4.5 Bij inslikken:  
Overvloedig met water uitspoelen en voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten een 
arts raadplegen. Geen braken opwekken. 

4.6 Informatie voor de arts: 
 Geen. 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1 Geschikte blusmiddelen: 
 het product brandt niet. Bij omgevingsbranden: CO2, bluspoeder of waterstralen gebruiken. 
5.2 Speciale risico’s door de stof, haar verbrandingsproducten of gassen die ontstaan: 
 Kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO) 
5.3 Speciale bescherminguitrusting tijdens de brandbestrijding: 
 Omgevingsluchtonafhankelijke adembescherming dragen. 
 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
 Geen. 
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6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
De plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. Niet in het riool of het grondwater laten 
sijpelen. 

6.3 Reinigingsmethodes: 
Met een vloeistofbindend materiaal absorberen (zand, bergmeel, zuurbindmiddel, universeel 
bindmiddel, zaagmeel). 

 

7. Hantering en opslag 
7.1 Hantering: 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemicaliën moeten echter in 
acht genomen worden. 

 Voor een goede verluchting/afzuiging op de werkplek zorgen. 
7.2 Instructies voor brand- en explosiebeveiliging: 
 De algemene regels voor de preventieve operationele brandbeveiliging opvolgen. 
7.3 Opslag: 
 Vereisten voor de opslagruimtes en reservoirs: 
 Product koel en vorstvrij bewaren.  
7.4 Instructies voor opslag met andere producten: 
 Niet samen met levensmiddelen bewaren. 
7.5 Andere informatie over de opslagvoorwaarden: 

Het product beschermen tegen hitte en directe zonnestraling. Vorstvrij bewaren en verpakking 
goed gesloten houden. 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke 
beschermuitrusting 
8.1 Persoonlijke beschermuitrusting: 
 Algemene veiligheids- en hygiënische maatregelen: 
 Voor het pauzeren en aan het einde van de werkzaamheden de handen wassen. 
8.2 Bescherming van de luchtwegen: 
 Niet vereist in geval van een goede verluchting van de ruimte. 
8.3 Bescherming van de handen: 
 Veiligheidshandschoenen  
8.4 Bescherming van de ogen: 
 Veiligheidsbril  
8.5 Bescherming van het lichaam: 
 Normale werkkledij. 
 

9. Fysieke en chemische eigenschappen 
 

Vorm:  vloeibaar 

Kleur: witachtig 

Geur:  zwak 

Toestandswijziging: geen 

Smeltpunt/smelttraject: n.b. 

Vriespunt: 0 °C 

Densiteit (bij 20 °C): ca. 1,03 g/cm³ 

Kookpunt: Kooktraject ca. 100 °C (water) 

Vlampunt: n.v.t. 

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): het product is niet ontvlambaar. 

Explosiegevaar: niet explosiegevaarlijk. 

Dampspanning: bij 20 °C ca. 23 hbar 

Oplosbaarheid in water: probleemloos verdunbaar 

Gehalte oplosmiddelen: neen  Gew% 

pH-waarde (g/l water) 7,5 – 9 (20 °C) 
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10. Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Thermische ontbinding/te vermijden omstandigheden: 
 Geen ontbinding in geval van een correcte opslag en hantering. 
10.2 Gevaarlijke reacties: 
 Geen gevaarlijke reacties bekend. 
10.3 Gevaarlijke ontbindingsproducten: 
 Niet gekend. 
 

11. Toxicologische informatie 
 Tot op heden zijn geen schadelijke effecten gekend. 
11.1 Acute toxicologie: 
11.2 Primaire irriterende werking: 
11.3 Op de huid:  
 contact met de huid vermijden. 
11.4 Op de ogen:  
 contact met de ogen vermijden. 
11.5 Overgevoeligheid:  
 geen overgevoeligheidseffecten gekend 
11.6 Bijkomende toxicologische informatie: 

Het product is niet onderworpen aan de markeringsplicht op basis van de 
berekeningsmethode van de laatste versie van de algemene classificatierichtlijn voor 
preparaten van de EG. 

 

12. Ecologische informatie 
12.1 Algemene informatie: 

Polymeerdeeltjes kunnen na de coagulatie of na het uitvlokken mechanisch uit het afvalwater 
verwijderd worden. 
Klasse voor bedreiging van de waterkwaliteit: 1 = licht bedreigend voor de waterkwaliteit 
(eigen classificatie) 

 

13. Instructies voor verwijdering 
13.1 Aanbeveling:  

Naar een afvalverwijderingscentrum (opslag of verbranding) brengen met inachtneming van 
de plaatselijke wettelijke voorschriften. 

13.2 Afvalsleutelnummer*:   
 57303 
13.3 Afvalnaam*:  
 ---. 
 In geval van twijfel de bevoegde instantie contacteren. 
13.4 Ongereinigde verpakkingen: 
 * volgens de EAK Verordening 
 Aanbeveling: 
 Navragen bij de desbetreffende afvalverwijderingsfirma. 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
 Wegtransport ADR/RID en GGVS/GGVE 

(grensoverschrijdend/binnenland) Geen gevaarlijke stof in de zin van de 
transportvoorschriften. 

 

15. Voorschriften 
15.1 Markering volgens EG-Richtlijn 

Op basis van de gegevens waarover wij beschikken, is het product geen gevaarlijke stof in de 
zin van de EG-Richtlijnen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de omgang met 
chemicaliën moeten echter in acht genomen worden. 

 Gevarensymbool:het product is niet onderworpen aan de markeringsplicht volgens de EG-
richtlijnen Verordening op de Gevaarlijke Stoffen. 
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15.2 Nationale voorschriften: 
 Geen afwijking van de EG classificatie 

Klasse voor bedreiging van de waterkwaliteit: 1 = licht bedreigend voor de waterkwaliteit 
(eigen classificatie) 

15.3 Andere voorschriften: 
 geen 
 

16. Overige informatie 
Dit EG Veiligheidsinformatieblad heeft tot doel de essentiële fysische, veiligheidstechnische, 
toxicologische en ecologische gegevens van het hierin beschreven product te verstrekken 
alsook aanbevelingen voor een veilige omgang en behandeling van het product, bijvoorbeeld 
bij opslag, hantering en transport te geven. De bedoeling is de mens en het milieu 
beschermen door het verstrekken van juiste en deskundige informatie. De inlichtingen in dit 
informatieblad worden te goeder trouw gegeven en steunen op de huidige stand van kennis. 
Zij vormen geen garantie voor de producteigenschappen en mogen in geen enkel geval 
opgevat worden als een kwaliteitsgarantie. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om dit 
product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen in acht te 
nemen, zelfs als zij niet in dit informatieblad vermeld worden. 

 
 n.v.t. = niet van toepassing, n.b. = niet bepaald 
 
 
 


