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1. Stof / preparaat / product en

Produkt:  
Zakelijk Naam : Quick Walls 
Product ID  : Lijm voor zware wandbekleding 
Gebruik : Home of Professional Domestique ou professionnel 
Barcode : 3700080716972 

Bedrijf: RL décor SARL

427 bis route de Conflans 
95220 Herblay FRANCE 
Telefoon Telephone: +33(1) 30 26 10 40 
Fax: +33(1) 39 78 37 72 

Verantwoordelijk voor produkt  : Etienne MAHIEU etienne . mahieu @ rldecor . com 

2. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

Samenstellings : Mengsel waterige fase die zetmeelmaleaat - vinyl- acryl , 
PVA , reologische en diverse additieven . Bevat fungiciden 

 Algemeen :  Dit product is niet gevaarlijk: 

3. Mogelijke risico's

Inademing Geen onder normale omstandigheden 

Huidcontact Niet beschouwd als bijzonder gevaarlijk bij aanraking met 
de huid onder normale gebruiksomstandigheden . 

Oogcontact Licht irriterend in direct contact met de ogen . 

Inslikken Buikpijn en / of misselijkheid . 

4. Eerste hulp maatregelen

Inademing In de frisse lucht aan de persoon blootgesteld aan het 
probleem . 

Huidcontact Was de huid met water en zeep grondig . 

Oogcontact Spoel direct de ogen met veel water gedurende 15 minuten. 
Waarschuw een arts als het probleem zich blijft voordoen . 

Inslikken Spoel de mond . Raadpleeg een arts als het probleem zich 
blijft voordoen . 
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5. Maatregelen tegen brand

Specifiek risico In geval van brand , aanwezigheid van gevaarlijke dampen 
. 

Preventie Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Geen vlammen . Rook 
niet . 

Blussen Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt . 

Ontstane brand Blootgestelde containers koel met water of met een 
waternevel . 

Bescherming tegen brand Brandzone niet betreden zonder aangepaste 
veiligheidsuitrusting , inclusief ademhalingsbescherming 

Speciale Procedures Wees voorzichtig wanneer een scheikundige brand . 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen:

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Adequate bescherming bieden voor opruimen bemanningen 
. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in riolering of openbare wateren . De overheid 
informeren indien dit produkt een riolering of open water . 

Methoden voor het opruimen van 
eventuele lekkages 

zo snel mogelijk opruimen door middel van mv een 
absorberend materiaal . Gebruik geschikte containers . 

7. Behandeling en opslag

Algemeen Vermijd onnodige blootstelling . 

Opslag In goed gesloten, goed geventileerde , uit de buurt van hitte 
, vonken, open vuur . 

Behandeling Was de handen en andere blootgestelde huidgedeelten 
wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken , 
roken of het werk verlaten . 

8. Beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Adembescherming Geen ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale 
gebruiksomstandigheden, voorzien van voldoende 
ventilatie . 

Huidbescherming Gebruik beschermende kleding werk vermijden van contact 
met de huid . 

Oogbescherming Hoewel specifieke gegevens over oogirritatie niet 
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beschikbaar zijn, draag de juiste oogbescherming 
werkomstandigheden bij het hanteren van het product . 

Inslikken Niet eten , niet drinken en niet roken tijdens het gebruik . 

9. Fysische en chemische eigenschappen

1. Verschijning

Fysische toestand bij 20 ° C Dough 

Kleur witte kleur 

Geur geurarm 

2. Safety gegevens

pH-waarde (DIN 53 124): 7-8 

Dichtheid 1.05 

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ( s ) onder normale omstandigheden . 

Gevaarlijke reacties 
Geen gegevens beschikbaar . 

Gevaarlijke eigenschappen Geen gegevens beschikbaar . 

11. Toxicologische informatie

Admin. oraal (rat) DL50  [mg/kg] Geen gegevens beschikbaar . 

Admin.huid (konijn) DL50  [mg/kg] Geen gegevens beschikbaar . 

12. Milieu-informatie

CL50-96 Uur - vis [mg/l] Geen gegevens beschikbaar 

EC50-48h Daphnia magna [mg/l Geen gegevens beschikbaar 
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13. Verwijdering maatregelen

Généralités: Algemeen Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke 
regelgeving en nationale veiligheidsvoorschriften . 

14. Transport Informatie

Algemene informatie Niet geclassificeerd . 

15. Réglement
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de wetten en decreten op transport . 

Symbool(s) : Geen

Zin (nen) R : Geen

Zin (nen )) S : Geen

16. Overige informatie

Overige informatie: Geen

________________________________________________________________________________________ 
De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EG EEG 
Commissie . 

DISCLAIMER . 

De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen als RL decor betrouwbaar zijn . Ze worden echter 
verstrekt zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet , betreffende de correctheid . De condities of methoden 
van hantering, opslag , gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen eventueel 
ook buiten onze kennis . Om deze en andere redenen , zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies , schade of 
kosten die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met de behandeling, opslag, gebruik of verwijdering 
van het product . Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt voor dit product . 
Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product , mogelijk dat de MSDS informatie niet 
van toepassing . 
__________________________________________________________________________________________ 

Einde van het document 


