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1. Stof / bereiding / product en bedrijfsnaam

Product: 
Naam: Quick Walls 
Product Identificatie: Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR 
Gebruik : Privaat en publiek gebruik, binnenhui 
Barcode : 37000807 1713 9 

Vennootschap: RL décor SARL

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

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: 
Etienne MAHIEU etienne.mahieu@rldecor.com 

2. Samenstelling Informatie over componenten

Componenten : Mengsel in waterige fase. 

Algemeenheden : Dit mengsel bevat geen stoffen die een gezondheids- of 
milieugevaar inhouden in overeenstemming met de 
Richtlijn 67/548 / EEG betreffende gevaarlijke stoffen. En 
volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn er geen 
beroepsmatige blootstellingslimieten toegewezen. Ze zijn 
niet geclassificeerd als PBT / vPvB en staan niet op de lijst 
van kandidaat-stoffen. 

3. Mogelijke risico’s

Indeling van het mengsel Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin 
van richtlijn 1999/45 / EG. 
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin 
van Verordening (EU) nr. 1272/2008.. 

Etiketelementen Het preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 
de verordening inzake indeling, verpakking en etikettering 
van gevaarlijke preparaten. 

Andere gevaren Onder normale gebruiksomstandigheden en in de 
oorspronkelijke vorm heeft het product geen nadelige 
gezondheidseffecten en het milieu.. 
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4. Eerstehulpmaatregelen

Gezien de samenstelling en de typologie van de stoffen in het product, is er geen speciale waarschuwing nodig. 

4.1 Beschrijving van de eerste hulp. 

Inademing Bewaar het slachtoffer van het ongeval in de open lucht, 
houd het warm en in een rustpositie, als de ademhaling 
onregelmatig of onderbroken is, oefen de techniek van 
kunstmatige ademhaling op de laatstgenoemde uit. 
Mondelings toedienen. Als het slachtoffer bewusteloos is, 
plaats in de juiste positie en zoek medische hulp. 

Oogcontact Als u contactlenzen draagt, verwijder ze ze. Spoel de ogen 
grondig met fris en helder water gedurende tenminste 10 
minuten, terwijl u de oogleden regelmatig naar boven trekt 
en medische hulp zoeken. 

Huidcontact Verwijder besmette kleding. Reinig de huid grondig met 
zeep en water of een geschikte reiniger. Gebruik NOOIT 
oplosmiddelen of verdunners. 

Inname Bij ongevallen inslikken, onmiddellijk medisch advies 
inwinnen. Sla het slachtoffer in rustpositie. GEWOORDEN 
NOOIT braken opwekken. 

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagt. 
Geen acute effecten bekent en vertraagd van blootstelling aan het product. 

4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling nodig. 
Als u twijfelt, of als de symptomen blijven bestaan, zoek medische hulp. Niet iets aan de mond geven aan een 
bewusteloos persoon. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen Brandblusser type poeder of CO2. Bij grotere branden is 
het ook mogelijk om alcoholbestendig schuim en 
waterspray te gebruiken. Voor uitsterven gebruik nooit een 
directe stroom water. 

Specifieke risico's Het vuur kan een dikke zwarte rook produceren. Als gevolg 
van thermische ontleding kunnen gevaarlijke stoffen 
gevormd worden: koolmonoxide, kooldioxide. 
Blootstelling aan stoffen die worden veroorzaakt door 
verbranding of ontleding kunnen gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid. 
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Her voorkomen Geen blote vlammen. Niet roken. 

Buurvuren Vul elke tank, tank of container in de buurt van het vuur of 
andere warmtebron door met water te spuiten. Let op de 
richting van de wind. Zorg ervoor dat producten die bij het 
blussen worden gebruikt, niet in watersystemen, riolen of in 
een waterloop spoelen. 

Brandveiligings apparatuur Afhankelijk van de omvang of de omvang van het vuur, 
kan het gebruik van thermische beschermingsdragers, 
individuele ademhalingsapparatuur, handschoenen, bril of 
gezicht anatomische maskers en laarzen mogelijk zijn. 
noodzakelijk. 

6. Maatregelen ter voorkoming van ongevallen:

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Niet roken. Zorg voor voldoende bescherming voor het 
schoonmaken van bemanningen. 

Milieuvoorzorgsmaatregelen Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het 
milieu en moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

Methoden en materiaal voor het 
inhouden en opruimen 

Bedek alle gemorst materiaal met niet-brandbare 
absorberende stoffen (grond, zand, vermiculiet, fossiele 
maaltijd, enz.) Voor het schoonmaken. Giet het product en 
het absorberende product in een geschikte container. Het 
vervuilde gebied moet onmiddellijk met een geschikt 
ontsmettingsmiddel worden gereinigd. Giet het 
ontsmettingsmiddel evenals de overblijfselen van het 
product in een open container, houd ze gedurende een paar 
dagen totdat er geen reactie meer is. 

Voor blootstellingscontrole en persoonlijke beschermingsmaatregelen, zie rubriek 8.Voor verdere verwijdering 
van residuen, verwijzen wij u naar de in paragraaf 13 beschreven aanbevelingen. 

7. Hantering en opslag

Algemeen Vermijd onnodige blootstelling. 

Voorwaarden voor veilige opslag Het product heeft geen speciale opslagmaatregelen nodig. 
Als algemene normen van opslag, vermijd bronnen van 
hitte of zonlicht, elektriciteit en contact met voedsel. 
Verwijderd houden van enig oxidatiemiddel of zeer zuur of 
alkalisch materiaal. 
Bewaar containers tussen 5 en 35º in een droge, goed 
geventileerde ruimte. 
Winkel voor het product volgens de relevante lokale 
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wetgeving. Let op de instructies op het etiket. 

Voorzorgsmaatregelen voor veilig 
hanteren 

Het product heeft geen speciale hantering nodig, het is aan 
te bevelen de algemene maatregelen te volgen: 
Voor persoonlijke bescherming zie hoofdstuk 8. Gebruik 
nooit druk op lege containers, aangezien de containers niet 
zijn ontworpen om druk te weerstaan. 
Het is strikt verboden om te roken, te eten of te drinken in 
het toepassingsgebied van het product. 
Volg de veiligheids- en hygiënewetgeving in de loop van 
het werk. 
Houd het product in een container van hetzelfde materiaal 
als de originele container of container. 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Het product bevat geen stoffen met grenswaarden voor blootstelling aan het milieu. 

Technische maatregelen:  

Ademhalingsbescherming 

Zorg voor een geschikt ventilatiesysteem door een 
plaatselijke extractie- en ventilatie-eenheid en een 
algemeen extractiesysteem te installeren. 

Het toepassen van de aanbevolen technische maatregelen 
vereist geen persoonlijke beschermingsmiddelen 

Handbescherming Als het product goed wordt behandeld, is persoonlijke 
beschermende uitrusting niet nodig. 

Oogbescherming Als het product goed wordt behandeld, is persoonlijke 
beschermende uitrusting niet nodig. 

Inname Eet niet, drink of rook tijdens gebruik.. 

Bescherming tegen de huid PPE: Werkschoenen 
Kenmerken: CE-markering Categorie II. 
Standaarden CEN: EN ISO 13287, EN 20347 
Onderhoud: Deze artikelen passen zich aan bij de vorm van 
de voet van de eerste gebruiker. Het is om deze reden, maar 
ook om hygiënische redenen dat het nodig is om een andere 
persoon te vermijden dat ze opnieuw worden gebruikt. 
Opmerkingen: Professionele werkschoenen bevatten 
beschermende eigenschappen om de gebruiker te 
beschermen tegen letsels die ongevallen kunnen 
veroorzaken. Het is noodzakelijk om te controleren welke 
taken en activiteiten aangepast zijn aan deze schoenen 
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9. Fysische en chemische eigenschappen

1. Uitstraling:

Fysieke conditie bij 20 °C Deeg mengsel 

Kleur Wit/beige 

Geur P.D./P.A

2. Fysische en chemische gegevens:

pH (DIN 53 124):  8.5-9.5 

Relatieve dichtheid 

Smeltpunt 
Kookpunt 
Flitspunt 
Verdampingssnelheid 
Ontvlambaarheid (vast, gas 
Onderste explosieve limiet 
Bovenste explosiegrens 
Dampdruk 
Dichtheid van stoom 
Relatieve dichtheid: 
oplosbaarheid 
vet 
oplosbaarheid in water 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water) 
Zelfontbrandingstemperatuur 
Ontledings temperatuur 
viscositeit 
Explosieve eigenschappen 

1.79 g/cm3 

P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A
P.D./P.A

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit. 
Het product geeft geen gevaar door hun reactiviteit. 

10.2 Chemische stabiliteit. 
Stabiel onder de aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden (zie rubriek 7). 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties. 
Het product bevat geen gevaarlijke reacties. 

10.4 Te vermijden omstandigheden. 
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Vermijd temperaturen in de buurt of boven het flitspunt. Verwarm de gesloten containers niet. 
Vermijd direct zonlicht en opwarming, wat kan leiden tot ontstekingsgevaar. 

10.5 Incompatibele materialen. 
Verwijder elk oxidatiemiddel of alkalisch of zuurmateriaal, om een exotherme reactie te vermijden. 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten. 
In geval van brandgevaarlijke stoffen die voortvloeien uit ontbinding, kunnen zich verspreiden, zoals 
koolmonoxide of kooldioxide, rook- en stikstofoxiden.  

11. Information toxicologique

Informatie over toxicologische effecten. 

Langdurig of herhaald contact met het product kan resulteren in het verwijderen van het huidvet, wat kan leiden 
tot niet-allergische contactdermatitis en het mogelijk maken dat het product door de huid geabsorbeerd wordt. 
Productspatten in de ogen kunnen irritatie veroorzaken en omkeerbare schade veroorzaken. 
Er is geen informatie over de toxiciteit van de aanwezige stoffen. 

12. Ecologische Informatie

12.1 Toxiciteit. 
Er is geen informatie over de eco-toxiciteit van de aanwezige stoffen. 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid. 
Er is geen informatie beschikbaar over de persistentie en afbreekbaarheid van het product. 

12.3 Potentieel voor bio-accumulatie. 
Er is geen informatie over de bio-accumulatie van aanwezige stoffen. 

12.4 Mobiliteit in de bodem. 
Er is geen informatie beschikbaar over mobiliteit in de bodem. 
Het is daarom van essentieel belang om te voorkomen dat het niet in de riolen of waterlopen komt. 
Vermijd dat het in de grond komt. 

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling. 
Er is geen informatie beschikbaar over de resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling van het product. 

12.6 Andere nadelige effecten. 
Er zijn geen informatie beschikbaar over andere nadelige effecten op het milieu.  

13. Verwijderingsmaatregelen

Algemeenheden: 
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Niet in de riolering of de waterlopen leiden. Lege containers en resten moeten worden afgehandeld en 
afgehandeld in overeenstemming met de relevante lokale / nationale wetgeving. 

Volg de bepalingen van Richtlijn 2008/98 / EG inzake afvalbeheer. 

14. Vervoer informatie

Niet gevaarlijk vervoer. Bij ongevallen en morsen, ga verder zoals beschreven in punt 6. 

UNO nummer. 

Verzendnaam van de Verenigde Staten. 

Hazard class (es) voor transport. 

Verpakkingsgroep. 

Gevaar voor het milieu. 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen die door 
de gebruiker zijn genomen. 

Vervoer in bulk volgens bijlage II van 
Marpol Convention 73/78 en de IBC Code. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

Niet gevaarlijk vervoer. 

15. Reglements

Veiligheids-, gezondheids- en 
milieureglementen / wetgeving specifiek voor 
het mengsel. 

Chemische veiligheidsbeoordeling. 

Het product wordt niet beïnvloed door Verordening (EG) 
nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 betreffende stoffen die de ozonlaag 
afbreken. 
Een beoordeling van de chemische veiligheid van het 
product is niet uitgevoerd. 

16. Andere informatie

Het is aangeraden het product alleen te gebruiken voor het beoogde doel. 
________________________________________________________________________________________ 
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2006 betreffende Registratie, 
Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45 / EG en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. (EG) nr. 793/93 en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede 
Richtlijn 76/769 / EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155 / EEG, 93/67 en EEG en 93/105 / EG en 
Beschikking 2000/21 / EG van de Commissie. 
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DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID. 

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad komt uit bronnen die door RL zijn aangenomen om 
betrouwbaar te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de huidige kennis van dit product, evenals de 
huidige nationale en Europese wetgeving. Niettemin worden ze zonder enige garantie, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend, van hun nauwkeurigheid verstrekt. De voorwaarden of methoden voor het hanteren, 
opslaan, gebruiken of verwijderen van het product zijn buiten onze controle en mogen niet onder ons 
bevoegdheid vallen. Het is om deze redenen, onder andere, dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor 
verlies, schade of kosten die zijn veroorzaakt door of op welke manier dan ook verbonden is met de 
behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product. Dit blad is geschreven en mag alleen 
voor dit product worden gebruikt. Als het product als onderdeel van een ander product wordt gebruikt, 
is de informatie daarover mogelijk niet van toepassing. Het product mag in geen geval gebruikt worden 
voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen en voorbereid, het kan niet zonder 
voorafgaande kennis en schriftelijke instructies voor het hanteren ervan worden gebruikt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de 
vereisten van de wet. 

__________________________________________________________________________________________ 
Einde van het document 


