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1. Handelsnaam: Rywalit Haft- und Kontaktgrund 
Gebruik: Primer 
Fabrikant/Leverancier:  
Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
Raestruper Str. 3 
48231 Warendorf 
Fon: 02581 / 80-76/77 
Fax: 02581 / 61331 
Mail: info@rywa.de  
Telefoonnummer voor noodgevallen: 02581 / 8076 
 
2. Identificatie van de gevaren 
 
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
Chemische omschrijving 
Watergedragen gemodificeerde styreen-butadieen polymeerdispersie met inerte vulmiddelen 
Gevaarlijke bestanddelen: 
 
4. Eerstehulpmaatregelen 
Na huidcontact: 
In het algemeen veroorzaakt het product geen huidirritatie. In geval van huidcontact, direct afwassen 
met water en zeep. 
Na oogcontact: 
In het geval van oogcontact, grondig spoelen met een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts. 
Na inslikken: 
Spoel de mond en drink daarna een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts. 
 
5. Brandbestrijdingsmaatregelen 
Geschikte blusmiddelen: 
Water, schuim, kooldioxide (CO2) 
Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, 
verbrandingsproducten of vrijkomende gassen: 
Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolmonoxide (CO) 
Onder bepaalde voorwaarde van verbranding kunnen sporen van andere giftige substanties niet 
worden uitgesloten. 
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: 
In geval van brand, geschikte ademhalingsapparatuur dragen. 
Aanvullende informatie: 
Rywalit Haft- und Kontaktgrund is als een watergedragen dispersie niet brandbaar. 
 
6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: 
Vormt een glad oppervlak met water. 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
Niet laten weglopen in afvoerleidingen/oppervlaktewater/grondwater. 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materieel: 
Opnemen met absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, universeel bindmiddel, zaagsel). Reinig 
verontreinigde 
vloeren en objecten grondig, overeenkomstig de milieuvoorschriften. 
 
7. Hantering en opslag 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Advies inzake veilig hanteren: 
Geen bijzondere maatregelen vereist bij opslag en omgang volgens de voorschriften. 
Advies inzake bescherming tegen brand en explosie: 
Geen bijzondere maatregelen vereist. 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Vereisten voor opslagruimten en vaten: 
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Bewaren op een koele plaats, beschermen tegen vorst. Gebruik geen opslagvaten van aluminium, 
koper of een legering hiervan. 
Duitse opslaggroep:12 Niet brandbare vloeistoffen 
 
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
Beroepsmatige blootstellingslimieten Geen. 
Individuele beschermingsmaatregelen 
Bescherming van de ademhalingswegen: 
Ademhalingsbescherming vereist bij: onvoldoende afzuiging als het product wordt verneveld. 
Bescherming van de handen: 
Draag bij frequent contact ondoordringbare handschoenen. 
Bescherming van de ogen: 
Veiligheidsbril aanbevolen. 
Algemene beschermende en hygiënische maatregelen: 
Bij risico op ernstig spatten, draag waterdichte overalls. 
 
9. Fysische en chemische eigenschappen 
Toestand: vloeibaar 
Kleur: blauw 
Geur: Karakteristiek 
Verandering van fysische toestand:  bij T [°C]  Waarde  Eenheid Wijze/opmerking 
- Initieel kookpunt en kookbereik:    100  °C (water) 

bij 1013  mbar  
- Vlampunt:       Geen 
- Dampspanning:    20°C   23   hPa  (water) 
- Dichtheid:     20°C   ca. 1,35  g/cm³ 
- pH        ca. 8 
- Viscositeit:     20°C   ca. 2000  mPa·s 
 
10. Stabiliteit en reactiviteit 
Thermische ontleding: 
Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften. 
Aanvullende informatie: 
Rawalit Haft- und Kontaktgrund is stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 
 
11. Toxicologische informatie: 
Volgens ervaring wordt het product beschouwd als onschadelijk voor de gezondheid bij gebruik op de 
juiste wijze. Op basis van de samenstelling van het product, zijn er geen acute algemene toxische 
effecten te verwachten. 
 
12. Ecologische informatie: 
Het is niet toegestaan om Rywalit Tiefengrund Rapid LF zonder voorbehandeling in wateren of 
kanalisatie in te brengen. 
Remming van degradatie-activiteit in actief slib is bij juiste toevoeging van lage concentraties niet te 
verwachten. 
 
13. Instructies voor verwijdering 
Product Verwijderingsmethode: 
De verbinding en zijn afvalwater mogen niet direct worden afgevoerd. Het dient te worden voorbereid 
in geschikte coagulatieen zuiveringsinstallaties. 
Afvalcode nr.: (Duitsland) 08 01 20 
Afvalnotatie: (Duitsland) Wässrige Suspensionen, die Farbe oder Lack enthalten mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen. 
 
Verpakking Verwijderingsmethode 
Aanbevelingen: 
Gecontamineerde verpakkingen moeten zover mogelijk worden leeggemaakt en kunnen na passende 
reiniging hergebruikt worden. 
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14. Informatie met betrekking tot het vervoer 
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens internationale transportwetgeving. 
Bescherm tegen vorst. 
 
15 Regelgeving 
Etikettering volgens EG-richtlijnen: 
Niet onderworpen aan etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen. 
Nationale regelgeving: 
Water gevaarklasse (Duitsland): 1 
Classificatie volgens VbF: Is niet onderworpen aan de regelgeving voor brandbare vloeistoffen. 
 
16. Overige informatie 
De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en 
beschrijven het product uitsluitend met betrekking tot veiligheidsvereisten. De gegevens beschrijven 
geen producteigenschappen (productspecificatie). 
Noch elke overeengekomen producteigenschap als noch de geschiktheid van het product voor een 
bepaalde toepassing mag worden afgeleid uit de gegevens in het veiligheidsinformatieblad. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ontvanger van het product om te waarborgen dat eventuele 
eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen. 
 

 


