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Veiligheidsinformatieblad 
 
 bladzijde: 1/6 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 
Datum / herzien op: 05/02/2019  Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Fluorescentie kleurstof vloeibaar 
  
 drukdatum 05/02/2019 

 
1.  Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 

- Productidentificatie 
Reaxyl Fluorescentie kleurstof vloeibaar 
Identificatie van het product. : Mengsel 
Aard van het product: 
Format : 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 inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (Reach). 
- Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen. 
Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik:  
Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 
Chemische productcategorie : PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen 
oppervlakken 
PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 
Procescategorie : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten. 
PROC10: Met roller of kwast aanbrengen 
 
- Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Firma: 
Cruysberghs Chemical bvba 
Heppensesteenweg 56 
3945 HAM, BELGIUM 
Telefoon: 011/72.71.66 
e-mail adres: info@cruysberghs.be 

 
- Telefoonnummer voor noodgevallen 
International emergency number:  

 Telefoon: +32 11/72.71.66 

2.  Identificatie van de gevaren 
2.1 Indeling van de stof of het mengsel 
 Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 Niet ingedeeld 
 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
2.2 Etiketteringselementen 
  Etikettering conform Verordening (EG) Nr.1272/2008 (CLP) 
 Etikettering niet van toepassing 
2.3 Andere gevaren 
 Geen aanvullende gegevens beschikbaar. 
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3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1 Stof 

Niet van toepassing. 
3.2 Mengsel 

Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex ||, sectie 3.2. 
 
 
4.  Eerstehulpmaatregelen 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 EHBO algemeen  : Bij onwel voelen een arts raadplegen  
      ( indien mogelijk dit etiket tonen ). 
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1 Blusmiddelen 
 In geval van brand zijn alle blusmiddelen toegelaten. 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 Geen noemenswaardige risico’s. 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 

 
6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 Algemene maatregelen  : Indien gemorst, kan de vloer glad zijn. 
 6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten 
  Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 6.1.2 Voor de hulpdiensten 
  Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en materialen 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
7.  Hantering en opslag 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
 Opslagtemperatuur  : 5 – 40 °C 
7.3 Specifiek eindgebruik 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1 Controleparameters 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 
 
9.  Fysische en chemische eigenschappen 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand  : Vloeibaar 
Voorkom   : Vloeistof/pasta 
Kleur    : Kleuren serie 
Geur    : Geen gegevens beschikbaar 
Geurdrempelwaarde  : Geen gegevens beschikbaar 
pH    : ~ 8 
Relatieve verdampings-  : Geen gegevens beschikbaar 
snelheid (butylacetaat=1) 
Smeltpunt   : Geen gegevens beschikbaar 
Vriespunt   : Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt   : Geen gegevens beschikbaar 
Vlampunt   : Geen gegevens beschikbaar 
Zelfontbradingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 
Ontledingstemperatuur  : Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid  : Geen gegevens beschikbaar 
Dampspanning   : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid 20°C : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid  : Geen gegevens beschikbaar 
Dichtheid   : ~112 g/100 ml 
Oplosbaarheid   : Geen gegevens beschikbaar 
Log Pow   : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch  : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch  : Geen gegevens beschikbaar 
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 
Explosiegrenzen  : Geen gegevens beschikbaar 
 
9.2 Overige informatie 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 
 
10.  Stabiliteit en reactiviteit 
10.1 Reactiviteit 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.2 Chemische stabiliteit 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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11.  Toxicologische informatie 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit    : Niet ingedeeld 
Huidcorrosie/irritatie   : Niet ingedeeld, pH: ~8 
Ernstig oogletsel/irritatie  : Niet ingedeeld 
Mutageniteit in geslachtscellen  : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkendheid   : Niet ingedeeld 
Giftigheid voor de voortplanting  : Niet ingedeeld 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  : Niet ingedeeld 
 ( eenmalige blootstelling ) 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  : Niet ingedeeld 
 ( herhaalde blootstelling ) 
Gevaar bij inademing   : Niet ingedeeld 

 
 

12.  Ecologische informatie 
12.1 Toxiciteit 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.3 Bioaccumulatie 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB- beoordeling 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.6 Andere schadelijke effecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 
 

13.  Instructies voor verwijdering 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1 VN-nummer 
 Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 
 Officiële vervoersnaam (ADR)  : Niet van toepassing 
 Juiste ladingnaam (IMDG)  : Niet van toepassing 
 Officiële vervoersnaam (IATA)  : Niet van toepassing 
 Officiële vervoersnaam (ADN)  : Niet van toepassing 
 Officiële vervoersnaam (RID)  : Niet van toepassing 
14.3 Transportgevarenklasse(n) 
 Transportgevarenklasse(n) (ADR)  : Niet van toepassing 
 Transportgevarenklasse(n) (IMDG)  : Niet van toepassing 
 Transportgevarenklasse(n) (IATA)  : Niet van toepassing 
 Transportgevarenklasse(n) (ADN)  : Niet van toepassing 
 Transportgevarenklasse(n) (RID)  : Niet van toepassing 
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14.4 Verpakkingsgroep 
 Verpakkingsgroep (ADR)  : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG)  : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (IATA)  : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (ADN  : Niet van toepassing 
Verpakkingsgroep (RID)  : Niet van toepassing 

14.5 Milieugevaren 
 Milieugevaarlijk    : Nee 
 Mariene verontreiniging   : Nee 

Overige informatie   : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 Landtransport 

Transport op open zee 
Luchttransport 
Transport op binnenlandse wateren : Valt niet onder ADN : Nee 

 Spoorwegvervoer   : Vervoer verboden (RID) : Nee 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage || bij Marpol 73/78 en de IBC-code 

Niet van toepassing. 
 
 

15.  Wettelijk verplichte informatie 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of 
het mengsel 
 15.1.1 EU-voorschriften 
 Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH 
 Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 
 15.1.2 Nationale voorschriften 
 Frankrijk 

No ICPE Installations classées 
Désignation de la rubrique 

Code 
Régime 

Rayon 

1510.tect Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité 
supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de 
matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente 
nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque et 
des établissements recevant du public. 
Le volume des entrepôts étant : 

  

1510.1 1. supérieur ou égal à 300 000 m3 A 1 

1510.2 2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 E  

1510.3 3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 DC  

 
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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16.  Overige informatie 
VIB EU (REACH bijlage II) 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. 
Het mag dus niet worden 

opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 
 
 
Nota 
De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en 
wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de 
doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons 
bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er 
zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. 
Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door 
te geven aan belanghebbenden. 

 


