
E. Lijm en folie uit PS 

Materiaal/ hoeveelheden/ veiligheidssymbolen/  etiketten/ controle COS-brochure 

 

Materiaal: 

 Plastic bekertjes 

 Glazen staaf 

 Pasteurpipetten 

 Twee glazen objectdragers 

 Papier 

 Stukken hout 

 Glas plaat 

 Verpakking gemaakt van polystyreen of piepschuim 

 Ethylacetaat onder een andere ester van azijnzuur 

 

Veiligheidssymbolen: 

Product H-zinnen P-zinnen Gevarensymbolen 

Ethylacetaat 225-319-336-

EUH066 

210-261-280.3-

305+351+338-

403+233  

 

Etiketten: 

Ethylacetaat 

CH3COOCH2CH3  

   
Gevaar CAS 141-78-6  
H 225-319-336-EUH066 

P 210-261-280.3-305+351+338-

403+233 

 

COS-brochure: 

Ethylacetaat:  



Organische stoffen / Carbonzuren en derivaten 

 

Werkwijze 

De polystyreen piepschuim wordt in kleine stukjes gebroken. Enkele stukjes worden in een plastic 

bekertje gestopt, daarbij wordt een beetje ethylacetaat gedaan en geroerd met de glazen staaf. Na 

een korte tijd lost het plastic op in het oplosmiddel. Het resultaat is een stroperige, kleverige massa. 

Je kan de lijm nu uitproberen op het papier, hout en het glas.  

Verdun de resterende oplossing met een paar druppels ethylacetaat. Breng deze oplossing op een 

glazen plaat. Wacht tot het oplosmiddel verdampt is. Men verkrijgt een film op het glas.  

Theoretische achtergrond/reacties 

Polystyreen ontstaat door polymerisatie van het monomeer styreen. Styreen komt voort uit de 

raffinage van aardolie. EPS ( =geëxpandeerd polystyreen) bestaat voor 2% uit PS(polystyreen) en voor 

98% uit lucht.  

Men kan dus grote hoeveelheden piepschuim oplossen in ethylacetaat. PS is niet resistent tegen 

koolwaterstoffen, het lost daarom snel op in bijvoorbeeld benzeen of n-pentaan. 

 

 

Bronnen 

http://www.ecodesign.be/materialen/ps-polystyreen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polystyreen 

http://www.maakhetmetkunststoffen.be/derdegraad.asp?l=nl&group=onderwijs 

 

Toepassing dagelijks leven van producten/ recyclageproces/ eigenschap/ identificatie 

 

Eigenschappen: 

Het is zeer licht 

Hoge druksterkte 

Glashelder materiaal 

Broos en krasgevoelig 

Gesloten celstructuur waardoor het minder gevoelig is voor de opname van water. 

http://www.ecodesign.be/materialen/ps-polystyreen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polystyreen
http://www.maakhetmetkunststoffen.be/derdegraad.asp?l=nl&group=onderwijs


Toepassingen: 

In de bouw wordt het gebruikt als isolatiemateriaal. 

Wordt ook gebruikt bij het bouwen van maquettes en modelvliegtuigjes. 

In de bouw vindt men 2 soorten PS terug: 

Geëxpandeerd PS (EPS) = losse of aan elkaar versmolten witte bolletjes, wordt gebruikt als 

isolatiemateriaal of als vulling van kussen in losse bolletjes. 

Geëxtrudeerd PS (XPS) = hardere blauwe schuimplaat, als isolatie voor vloer en gevel.  

PS wordt ook gebruikt voor wegwerkbekertjes en verpakkingsmateriaal.  

Recyclage: 

 Recyclage : PS kan in zijn oorspronkelijke vorm (meestal isolatieplaten) 

goed worden hergebruikt. Is dat niet het geval, dan is ook recycleren tot 

nieuwe producten eenvoudig.  

 Verbranden: bij volledige verbranding van PS komen in principe alleen 

waterstof, koolstof en zuurstof vrij.  

 Storten: bij stort kan het styreen uitspoelen in bodem en grondwater, met 

schadelijke effecten voor ecosystemen. 

 

Identificatie: 

PS brandt gemakkelijk, met een heldere, roet afgevende vlam. De vlam kleurt geel- 

rood. 
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