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

Rywalit FK 71 Dispersielijm voor tegels en platen 
1.2  Gebruik: 

Dispersielijm voor het leggen van tegels en platen. 
1.3  Identificatie van de fabrikant/leverancier: 

Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
Raestruperstr. 3 
D-48231 Warendorf 
Tel. 02581 / 80-76/77  
Fax: 02581 / 61331 
Email: info@rywa.de 
In noodgevallen: 02581 / 8076 

 

2. Mogelijke risico’s van het preparaat 
2.1  Voor de mens (bijkomende informatie zie punt 11): 
2.1.1  Markering: 

Het product is niet onderworpen aan de markeringsplicht volgens de EG-Richtlijnen. 
2.1.2  Bijkomende gevarenaanduidingen: 

Geen. 
2.2  Voor het milieu: 

Het product is licht bedreigend voor de waterkwaliteit WKG 1. 
2.3  Voor materialen: 

Materialen moeten voor gebruik op hun bestendigheid gecontroleerd worden. 
 

3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen 
3.1  Chemische kenmerken: 

Dispersielijm. 
3.2  Gevaarlijke ingrediënten: 

CAS-nummer:        EG-nummer: Benaming: m%: Classificatie 

  Alkyl fenol, 
alkosyl 

< 1%  R43 

3.3  Informatie: 
Classificatie en markering van een preparaat, zie punt 15. Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling en persoonlijke beschermuitrusting, zie punt 8. 

 Relevante R-zinnen, zie punt 16. 
 

4. Eerstehulp maatregelen 
4.1  Algemene informatie: 
 Verontreinigde, doordrenkte kleding uittrekken 
4.2  Bij inademing: 
 Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten, een arts raadplegen. 
4.3  Bij contact met de huid: 
 Wassen met water en zeep. 
4.4  Bij contact met de ogen: 

Bij contact met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid onder stromend water grondig (10-15 
min.) spoelen en een oogarts raadplegen. Contactlenzen uitdoen. 

4.5  Bij inslikken: 
 Onmiddellijk een arts raadplegen 
4.6  Informatie voor de arts: 
 Geen. 
4.7  Speciaal benodigd eerstehulpmateriaal:  
 n.b. 
 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1  Geschikte blusmiddelen: 
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 Kooldioxide, bluspoeder of waterstraal. Grotere branden bestrijden met waterstralen of 
alcoholbestendig schuim. 

5.2  Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen: 
 Volle waterstralen. 
5.3  Speciale risico’s door de stof, haar verbrandingsproducten of gassen die ontstaan: 
 Geen. 
5.4  Bijkomende informatie: 
 Geen. 
5.5  Speciale beschermingsuitrusting: 
 Geschikte adembescherming dragen 
 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: 
 Zie punt 8.3 Persoonlijke beschermuitrusting. Persoonlijke beschermuitrusting gebruiken 
6.2  Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
 Niet in de riool/het oppervlaktewater/grondwater gieten. Met veel water verdunnen. 
6.3  Reinigingsmethodes: 

Met een vloeistofbindend materiaal (bijvoorbeeld zand) absorberen. Het geabsorbeerde 
materiaal volgens de voorschriften verwijderen. In geschikte reservoirs naar de recyclage of 
afvalverwijdering volgens punt 13 brengen 

6.4  Bijkomende informatie: 
 Geen. 
 

7. Hantering en opslag 
7.1  Hantering: 
7.1.1  Instructies voor een veilige omgang met het product: 

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

7.1.2  Instructies voor brand- en explosiebeveiliging: 
 Geen. 
7.1.3  Andere instructies: 
 Geen. 
7.2  Opslag: 
7.2.1  Vereisten voor de opslagruimtes en reservoirs: 
 Goede verluchting van de ruimtes 
7.2.2  Instructies voor opslag met andere producten: 
 Geen. 
7.2.3  Andere informatie over de opslagvoorwaarden: 
 Tegen vorst beschermen 
7.2.4  Opslagklasse VCI: 
 12 
7.3  Bedoeld gebruik: 
7.3.1  Aanbevelingen: 
 Technische fiche in acht nemen. 
 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke 
beschermuitrusting 
8.1  Technische beheersmaatregelen: 
 Beschermuitrusting volgens punt 8.3 ter beschikking stellen. 
8.2  Bestanddelen met te bewaken grenswaarden voor de werkplek of biologische 

grenswaarden: 

CAS-nr. Benaming van de stof Grenswaarde: 

 Geen. 10,0 mg/m³ (E) MAK 

8.2.2  Bron: 
 De vermelde waarden werden uit de geldende lijsten overgenomen. 
8.3  Persoonlijke beschermuitrusting: 
8.3.1  Algemene bescherm- en hygiënische maatregelen: 
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Contact met de ogen en de huid vermijden. Verontreinigde of doordrenkte kleding onmiddellijk 
uittrekken. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken. Voor het pauzeren en aan het einde van 
de werkzaamheden de handen wassen. Een huidzalf gebruiken. 

8.3.2  Adembescherming: 
 Geen 
8.3.3  Bescherming van de handen: 

Waterdichte, slijtagebestendige en alkalibestendige veiligheidshandschoenen dragen (EN 
374).  

 Materiaal voor de handschoenen: 
 In nitril gedrenkte katoenen handschoenen met CE-label (zie technische fiche BGR 195). 
 Doordringtijd van het handschoenmateriaal: 

De doordringtijd is onder andere afhankelijk van het materiaal, de dikte en de uitvoering van 
de handschoen en moet daarom voor ieder geval apart berekend en nageleefd worden 
(navragen bij de handschoenenfabrikant). 

8.3.4  Bescherming van de ogen: 
 Korfbril met oogglas, type XZZ-EN 166 (zie technische fiche BGR 192). 
8.3.5  Bescherming van het lichaam: 
 Geen. 
8.3.6  Andere: 
 Een correct gebruik wordt vooropgesteld. 
 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
9.1  Uitzicht: 

Vorm:  vloeibaar 

Kleur: witachtig. 

Geur: zwak, karakteristiek. 

9.2 Gegevens met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:  

 Waarde Eenheid Methode 

pH-waarde (23°C): n.b.   

Stortgewicht: n.b.   

Kookpunt/kooktraject: 100 °C  

Smeltpunt: n.v.t.   

Vlampunt: n.v.t.   

Ontvlambaarheid: n.b.   

Ontbrandingstemperatuur: n.b.   

Zelfontbrandingstemperatuur: neen.   

Brandbevorderende 
eigenschappen 

neen   

Explosiegrenzen    

ondergrens: n.v.t.   

bovengrens: n.v.t.   

Densiteit (20°C): 1,4 g/cm³  

Oplosbaarheid in water: 100 Gew%  

Viscositeit (20°C): n.b.   

Andere reacties:  n.b.   

 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
10.1  Te vermijden omstandigheden: 
 Geen ontbinding bij correct gebruik. 
10.2  Te vermijden stoffen: 
 Geen gekend. 
10.3  Gevaarlijke ontbindingsproducten: 
 Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 
10.4  Andere gegevens: 
 Voor alle gegevens wordt een correct gebruik verondersteld. 

11. Toxicologische informatie 
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11.1  Toxicologische testen: 
11.1.1  Acute toxiciteit: 

Inademen, LC50 rat, (mg/l/4h): n.b. 

Inslikken, LD rat, (mg/kg): n.b. 

Huidcontact, LD rat, (mg/kg): n.b. 

Irritatie/bijtende werking op de huid: n.b. 

Irritatie/bijtende werking op de ogen: n.b. 

Overgevoeligheid: n.b. 

11.1.2  Subacute / chronische toxiciteit: 

Kankerverwekkende werking: n.b. 

Mutagene werking: n.b. 

Teratogene werking: n.b. 

Narcotische werking: n.b. 

11.2  Praktische ervaringen: 
11.2.1  Waarnemingen met betrekking tot de classificatie: 
 Geen. 
11.2.2  Andere waarnemingen: 
 Geen. 
11.3  Algemene informatie: 

De classificatie van het preparaat is gebeurd op basis van de berekeningsmethode volgens de 
EG-Richtlijnen. 

 

12. Ecologische informatie 
12.1  Informatie voor afvalverwijdering (persistentie en afbraak) 
 n.b. 
12.2  Mobiliteit: gedrag in milieucompartimenten: 
 Mobiliteit en accumulatiepotentieel: 
 n.b. 
12.3  Ecotoxische effecten, aquatische toxiciteit: 
 n.b. 
12.4  Andere ecologische informatie / schadelijke effecten: 
12.4.1  CSB-waarde (mg/g): 
 n.b. 
12.4.2  BSB5-waarde (mg/g): 
 n.b. 
12.4.3  AOX-verwijzing: 
 n.v.t. 
12.4.4  Ecologisch belangrijke ingrediënten:  
 n.b. 
 

13. Instructies voor verwijdering 
13.1  Productresten: 
13.1.1 Aanbeveling: 

Niet-uitgeharde productresten: huisvuil of industrieel afval. Verwijderen met inachtneming van 
de plaatselijke wettelijke bepalingen. 

Afvalsleutel Nr.: Afvalbenaming: 

08 04 10 Afval van kleefstof en dichtspecie met 
uitzondering van afval dat onder 08 04 09 valt. 

 Opmerking: 
De afvalclassificatie kan veranderen afhankelijk van de plaats van gebruik van het product. 
EG-Richtlijn 2001/118/EG moet in acht genomen worden. 

13.1.2  Veilige omgang en behandeling: 
 Zie punten 7 en 15. 
13.2  Ongereinigde verpakkingen: 
13.2.1  Aanbeveling: 
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Gecontamineerde verpakkingen moeten leeggemaakt worden. Na de reiniging kunnen zij naar 
een recyclagebedrijf gebracht worden. Ongereinigde verpakkingen moeten op dezelfde 
manier als de stof zelf verwijderd worden. Reinigen met water of reinigingsproducten. 

13.2.2  Veilige omgang en behandeling: 
 Zoals voor de productresten. 
 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
14.1  Wegtransport classificatie volgens ADR / RID / GGVSE: 
 Opmerking: 
 Geen gevaarlijke stof in de zin van deze transportvoorschriften. 
14.2  Binnenscheepvaarttransport: classificatie volgens ADNR / GGVBinSch: 
 Opmerking: 
 Geen gevaarlijke stof in de zin van deze transportvoorschriften. 
14.3  Zeevaarttransport classificatie volgens IMDG / GGVSee: 
 Opmerking: 
 Geen gevaarlijke stof in de zin van deze transportvoorschriften. 
14.4  Luchtvaarttransport classificatie volgens ICAO-TI / IATA: 
 Opmerking: 
 Geen gevaarlijke stof in de zin van deze transportvoorschriften. 
 

15. Wettelijk verplichte informatie 
15.1  Markering volgens de Verordening op de Gevaarlijke Stoffen / EG-richtlijnen: 
 Gevarenaanduiding(en): 
 Geen. 
 Gevarensymbool(-symbolen): 
 Geen. 
 R-zinnen:  
 Geen. 
 S-zinnen: 
 2 Buiten het bereik van kinderen houden. 
15.1.1  Speciale markeringen: 
 Bevat alkyl fenol, gealkoxyleerd. Kan allergische reacties veroorzaken. 
15.1.2  Andere informatie: 
 Geen. 
15.2  Nationale voorschriften: 
15.2.1  Beperking van gebruik volgens Verordening op de Gevaarlijke stoffen in acht nemen:  

Neen. 
15.2.2  Classificatie volgens VbF:  Neen. Klasse: 
15.2.3  Technische handleiding Lucht:  Neen. 
15.2.4  Klasse voor bedreiging van de waterkwaliteit: WGK 1:licht bedreigend voor de waterkwaliteit 
 (eigen classificatie volgens VwVwS van 17.05.1999) 
15.2.5  Aanbevelingen voor afvalverwijdering: 
 Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke wettelijke bepalingen. 
15.2.6  Andere in acht te nemen voorschriften: 
 Geen. 
 

16. Overige informatie 
16.1  Relevante R-zinnen: 
 Geen. 
16.2  Wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave: 
 Grondig geüpdatet. 
16.3  Bronnen van de belangrijkste gegevens die voor het opstellen van het 

veiligheidsinformatieblad gebruikt werden: 
 EG-veiligheidsinformatiebladen van de leverancier, Reach Verordening, EG-Richtlijnen en 
Verordening op de Gevaarlijke Stoffen. 

16.4  Instructies voor opleiding: 
 Verordening op de Gevaarlijke Stoffen §14. 
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16.5  Andere informatie: 
 n.b. niet beschikbaar 
 n.v.t. niet van toepassing 
 
16.6  Aanvullende 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.  
Het verstrekken van de inlichtingen vermeld in dit veiligheidsinformatieblad is verplicht volgens 
§6 van de Verordening op de Gevaarlijke Stoffen. 

 

 

 


