
zouden vereisten dat ze in dit deel van het veiligheidsinformatie blad worden vermeld.

Het product is een mengsel. Het product bevat geen gevaarlijke ingrediënten in hoeveelheden

Geen van de componenten van het mengsel voldoet aan de criteria voor PBT en/ of zPzB.

3. SAMENSTELING/ INFORMATIE OVER DE INGEDRIËNTEN

die, in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en nationale vereisten, 

Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31(0)30-2748888, uitsluitend bestemd om

professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

INDELING VAN DE STOF OF MENGSEL
Classificatie van het mengsel volgens de classificatieregels van de richtlijn 1999/45/EG. Het 
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Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Voor behanggewicht van ca. 350 g/m², glasvezel, textiel en fotobehang op basis van papier en 

In overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en nationale vereisten, hoeft

OVERIGE GEVAREN

Producent: Dutch Wall Decor bv

Adres: Ohmweg 1F - 2952BD Alblasserdam

Telefoon: 0478 63 11 85

E-mail: info@dwd.nu

Website: www.dwd.nu

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOFFEN/ MENGSEL VAN DE PRODUCTEN

Productidentificatie

Handelsnaam: Wallfix Ultra

Details van de producent van het veiligheidsblad

product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.

ETIKETTERINGELEMENTEN

het product niet te worden gemarkeerd.

non-woven.
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Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

van riolen en afvalwater moeten echter worden voorkomen. Als kleine hoeveelheden in het

water komen, is het onwaarschijnlijk dat ze schade veroorzaken. Alle grootschalige incidenten

moeten worden gemeld aan lokale of nationale milieuautoriteiten.

Draag beschermende kleding. Volg bij het kiezen van beschermende kleding de instructies

MILIEU VOORZORGSMAATREGELEN
Het product is niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu. Lekkage en het binnendringen

AANBEVELINGEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN.

Was de ogen met veel stromend water 15 minuten. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen

bij aanhoudende irritatie oogbescherming bieden.

NA INSLIKKEN
Mond spoelen met water. Medische hulp verlenen.

6. INCIDENTELE VRIJGAVE MAATREGELEN

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN NOOD

in geval van ongemak naar de frisse lucht vanuit de gevarenzone. Zorg voor gemoedsrust. 

oppervlak. Raadpleeg bij irritatie ur arts. Gebruik een vochtinbrengende crème.

in punt 8.

Dicht indien mogelijk het lekgebied af, sluit de vloeistoftoevoer af.

NA INADEMEN
Onder normale opslag- en omstandigheden is dit product niet gevaarlijk. Breng het slachtoffer

NA HUID CONTACT

Bij aanraking met de huid afwassen met veel water en zeep. Niet laten drogen op het huid-

4. EHBO-maatregelen

BESCHRIJVING EHBO AANBEVELINGEN

WAARSCHUWING
Zoek in alle gevallen van storende symptomen of twijfel medische hulp.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

NA OOG CONTACT

PROCEDURES

Onbrandbaar product. Er bestaat geen risico op brand of explosie.

Gebruik bij brand traditionele blusmiddelen.
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voorschriften.

HUIDBESCHERMING
Draag beschermende handschoenen en geschikte beschermende kleding (lichte pakken).

ADEMHALINGSBESCHERMING
Bij onvoldoende ventilatie een masker met absorber gebruiken.

Zorg voor ventilatie op de werkplek.

THERMISCH GEVAAR
Het product vormt geen thermisch gevaar.

PASSENDE TECHNISCHE BEHEERSMAATREGELEN

OOG- OF GEZICHTSBESCHERMING
Gebruik bij spatten en veiligheidsbril of gezichtsbescherming.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR VEILIG OPSLAG
Niet eten of drinken tijdens gebruik van het product.

Draag beschermende kleding.

AANBEVELINGEN VOOR HET ELIMINEREN VAN LEKKAGE

regelgeving. Kleine gemorste vloeistoffen moeten worden geabsorbeerd met een neutraal

sorptiemiddel. Verzameld in de tank en afgevoerd in overeenstemming met de geldende

Grote gemorste hoeveelheden moeten worden afgevoerd naar een gemarkeerde

verzamelcontainer en worden gebruikt of verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke

7. VERWERKING EN OPSLAG

Vermijd oog conteminatie.

Gebruik het product volgens de informatie in het productinformatieblad.

Goed geventileerde werkplekken.

temperaturen tussen +5 °C en + 25 °C ter bescherming tegen vorst en direct zonlicht. Ondanks

opslag in gespecificeerd temperatuurbereik, kan coagulatie optreden. Het product is biologisch

afbreekbaar. Houd containers goed gesloten. Beschermen tegen vocht.

VOORWAARDEN VOOR VEILIGE OPSLAG
Voor veilige opslag, indien mogelijk in de originele verpakking bewaren. Bewaren bij 

8. BLOOTSTELLING CONTROLES/ PERSOONLIJKE BESCHERMING

CONTROLES PARAMETERS
Niet toepasbaar.
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7 ± 0,5

Verdunbaar

is geen gevaar. Het product is niet gifitg.

Gezondheidseffecten van lokale blootstelling:

Gebaseerd op beschikbare gegevens. Gebruik volgens toepassing, regelgeving en veiligheid

Inademing:    

Licht bij omgevingstemperatuur.

INFORMATIE OVER TOXIOLOGISCHE EFFECTEN
Gezondheidseffecten van acute blootstelling:

Niet bekend.

Gezondheidseffecten van chronische blootstelling:

Herhaalde blootstelling kan lichte huidirritatie veroorzaken.

Soortelijk gewicht

Oplosbaarheid in water Mengbaar

overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op mengsels (zie rubriek 2 van dit 

veiligheidsinformatieblad).

11. TOXIOLOGISCHE INFORMATIE

Het product is is niet toxiologisch. De gevaren van de menselijke gezondheid zijn in 

Geen ontleding onder aanbevolen opslag- en gebruikersomstandigheden.

MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES
Geen.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

CHEMISCHE STABILITEIT
Onder de door de fabrikant aanbevolen opslag- en gebruikersomstandigheden is het product

stabiel.

Viscoisteit 50000 ± 5000 mPaS in temp. Of 20°C

9. FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

lopen.

Oplosbaarheid 

Pasta

Crème wit

Acetaat

Niet vlambaar

1,00  ±  0,05 g/cm³ in temp. of 20 °C 

Fysieke staat

Kleur

Geur

pH

Ontvlambaarheid

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING
Het product is biologisch afbreekbaar. Voorkom lozing in het milieu, niet in de riolering laten
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Bestaande EG-, nationale en lokale voorschriften moeten altijd worden opgevolgd, neem bij 

twijfel contact op met de plaatselijke Environmental Protection Agency voor advies.

13. OVERWEGINGEN BIJ VERWIJDERING

METHODE VOOR HET VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIG OF AFVAL
Productafval moet in de eerste plaats worden teruggewonnen. Afval dat niet is terug- 

gewonnen, moet worden verwijderd (verwijderd, afvalcode 16 03 06).

BEHANDELING VAN VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN
gebruik na gebruik een herbruikbare verpakking, Wegwerpcontainers kunnen worden 

gereinigd met water. Afvoeren volgens de wet verpakking en verpakkingsafval. 

Kunststof verpakking code 15 01 02 

Metalen verpakking code 15 01 04

verpakkingsafval van 27 april 2001 (Staatblad nr. 63, punt 638), zoals gewijzigd Regeling van de

LEGALE BASIS
Afvalwet van 27 april 2001 (Staatsblad nr. 62, punt 628), zoals gewijzigd De Wet verpakking en

minister van Milieu van 27 september 2001 betreffende de afvalcatalogus (Journal of Laws No.

112, item 1206).

Toxiciteit:

Het product is niet giftig.

Persistentie en afbreekbaarheid:

Het product is biologisch afbreekbaar.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Gooi het product niet opzettelijk in afvoeren of watertanks.

veroorzaken.

huidirritatie en/of uitdroging.

Geen irriterend effect bekend.

Herhaald of langdurig contact kan leiden tot ontvetting van de huid, wat kan leiden tot huid-

Inslikken:

Huidcontact:

Oogcontact:

Kan roodheid en ongemak veroorzaken, wat tijdelijk is.

Inslikken van zeer grote hoeveelheden kan ongemak en irritatie van het spijsverteringskanaal
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op het werkomgeving (Journal of Laws No.217, item 1833, zoals gewijzigd). 

       Wet van 27 april 2001 betreffende afvalstoffen (Staatsblad nr. 62, punt 628, zoals gewijzigd).

     Wet van 11 mei 2001 betreffende verpakking en verpakkingsafval (Wettenblad nr. 63, 
punt 638, zoals gewijzigd).

zoals gewijzigd).

15. REGELEMENTAIRE INFORMATIE

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU SPECIFIEK 

VOOR MENGSELS
       Verordening van de minister van Economische Zaken van 21 december 2005 betreffende

essentiële eisen voor persoonlijke beschermingsmiddel en (journal of Laws No. 259 item 2173)

       Regeling van de Minsiter van Arbeid en Sociaal Beleid van 29 november 2002 betreffende

       Wet van 27 april 2001 betreffende de bescherming van het milieu (Staatsblad 62, punt 627, 

14. TRANSPORT INFORMATIE

Verpakking en transport zijn niet onderworpen aan de bepalingen betreffende het vervoer van

de maximaal toelaatbare concentraties en intensiteiten van gezondheidsschadelijke factoren

UN-NUMMER
Niet toepasbaar.

gevaarlijke goederen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS
Gebrek.

Het product in termne van transportvoorschrift en is geen gevaarlijk materiaal.

JUISTE VERVOERSNAAM UN

Niet toepasbaar.

VERPAKKINGSGROEP
Niet toepasbaar.

MILIEUGEVAREN
Niet toepasbaar

LOS TRANSPORT VOLGENS BIJLAGE II VAN MARPOL73/78 EN DE IBC-CODE
Niet toepasbaar.

GEVARENKLASSEN IN TRANSPORT

Niet toepasbaar.
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CONTACT
Dutch Wall Decor bv

Ohmweg 1F

2952BD Alblasserdam

Nederland

info@dwd.nu

0478 63 11 85

reclamatie zijn. Het product moet worden vervoerd, opgeslagen en gebruikt in 

overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het gebruik van de verstrekte informatie

en het gebruik van het product wordt niet gecontroleerd door de fabrikant, en daarom ligt de 

verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik van het product bij de gebruiker.

De leverancier heeft de chemische veiligheid van het mengsel niet beoordeeld. Volgens

gegevens REACH-regelgeving er is geen chemische veiligheidsbeoordeling van dit product

expertise en kennis die zij hebben opgedaan, waaronde de informatie in de ESIS- en IUCLID- 

databases. Wijziging van nummer 1 - artikel 15 vult de bepalingen aan. Dit product mag niet

worden gebruikt voor andere doeleinden dan die gespecificeerd in 1 afdeling die dit document

voorbereidt: CHEMIE. Dit document heeft een informatief karakter. De hier verstrekte 

informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. Ze vormen geen 

garantie voor de eigenschappen of specificaties van het product en kunnen geen reden tot

CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING

vereist. Het materiaalveiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Comissie  van 20 mei 2010. Het veiligheidsinformatieblad

is ontwikkeld op basis van de door de grondstofleveranciers verstrekte gegevens en de 

2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 om deze aan te passen aan Verordening 

(EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en veroakking van stoffen en mengsels

(PB L 354 van 31 december 0008).

         Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Comissie van 28 mei 2015 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang

(REACH).

2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot

        Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

wijzigingen en intrekking van Richtlijnen 67-548-EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, zoals gewijzigd).

        VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISIE van 20 mei 2010 tot wijziging van 

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en

beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

        Verordening (EG) nr. 1336/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

mailto:info@dwd.nu

