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Kiwa N.V. 

Certif icatie en Keuringen 

Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB  Rijswijk 

 

Telef oon 070 41 44 400 

Fax 070 41 44 420 

Internet www.kiwa.nl 

 

Onderneming   

Reomas B.V.  

Postbus 560 

7200 AN ZUTPHEN 

 

Telefoon 0575 542222 

Telefax 0575 519042 

 

   

 

Kiwa-ATA 

Wavistrong EASY-FIT adhesive 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 

controles, worden het door 

Reomas B.V.  
vervaardigd product, dat gespecificeerd is in dit certificaat, en dat 

voorzien is van het onder “Merken” aangegeven Kiwa-ATA-keur, bij 

aflevering geacht te voldoen aan de Kiwa-ATA-criteria, zoals die zijn 

vastgelegd in de Kiwa-ATA-certificatie-overeenkomst nr. K20893. 

 
 
Kiwa N.V. 
 
 
 
 
ing. B. Meekma 
Directeur 
Certificatie en Keuringen 

Dit certificaat is afgegeven conform het "Kiwa-Reglement voor het Product-
certificaat: Attest Toxicologische Aspecten (ATA) van 1 januari 1994. 
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina´s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
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Wavistrong EASY-FIT adhesive 

PRODUCTSPECIFICATIE  TOEPASSING EN GEBRUIK 

Wavistrong EASY-FIT adhesive (bij Reomas BV geproduceerd onder de 

productcode Recafort 111) is een twee componentenlijm op basis van 

epoxy. 

 

 Wavistrong EASY-FIT adhesive wordt gebruikt voor het verlijmen van 

epoxy drinkwaterleidingen. 

 

CHEMISCHE SAMENSTELLING  CRITERIA/EISEN 

De chemische samenstelling is vastgelegd in de bijlage van de Kiwa-

ATA-certificatie-overeenkomst nr. K20893.  

 

Iedere wijziging in de productreceptuur zoals die is vastgelegd in de 

bij lage bij de Kiwa-ATA-certificatie-overeenkomst dient vooraf door Kiwa 

goedgekeurd te worden volgens de ATA-aanvraagprocedure. 

 Op dit product zijn van toepassing de eisen en criteria zoals vastgelegd 

in "Richtlijn kwaliteit materialen en chemicaliën drinkwatervoorziening", 

publicatie 94-01, van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

 

Het product dient te voldoen aan de productspecifieke eisen, zoals is 

vastgelegd in de bij lage van de Kiwa-ATA-certificatie-overeenkomst nr. 

K20893. 

 

TOELATING  MERKEN 

De Commissie Gezondheidsaspecten van Chemicaliën en Materialen  

Drinkwatervoorzieningen heeft toestemming gegeven voor de verlening 

van het certificaat ti jdens de 70ste commissievergadering d.d. 6 april 

2000. 

 Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk: 

 Kiwa-ATA, opdruk met inkt of zegel 

 

Plaats van het merk: 

 Op de afleverbon en/of verpakking 

 

Verplichte merken: 

Kiwa-ATA, Wavistrong EASY-FIT adhesive  

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER  LOGISTIEK 

1. Inspecteer bij de aflevering of: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 

1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg 

 van transport en dergelijke. 

 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, 

neem dan contact op met 

2.1 Reomas B.V.  

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 

verwerkingsrichtli jnen van de producent. 

 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

internet site van Kiwa. 

 De middelen voor de wijze van transporteren, opslaan en verpakken 

dienen in overeenstemming te zijn met de door de afnemer, met het oog 

op de toepassing van het product, gegeven richtlijnen. 
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Wavistrong EASY-FIT adhesive 

 
 


