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Veiligheidsinformatieblad 
 

bladzijde:1/8 
  

REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG,  
Datum / herzien op: 29/01/2019  Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 29/01/2019 

 

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

1.1. Productidentificatie 

REAXYL Base-X 2K 

1.2. Is een tweecomponenten oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde, dikke polystyrol 
houdende bitumenpasta als permanente waterdichting onder de maaiveldzone 
 

1.3. 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 

1.4. 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 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Skin Sens. 1A Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
Nadelige fysisch-chemische, menselijke gezondheids- en milieueffecten: 
Geen andere gevaren 
2.2. Label elementen 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Pictogrammen en signaalwoorden 
Waarschuwing 
Gevarenaanduidingen: 
317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Voorzorgsmaatregelen: 
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
P280 Beschermende handschoenen/kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen. 
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende voorschriften. 
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Bevat: 
2-octyl-2H-isothiazool-3-on 
Bijzondere bepalingen volgens bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen: 
Geen. 
2.3. Andere gevaren 
Geen PBT-, zPzB- of hormoonontregelaars 
aanwezig in concentratie >= 0,1%. 
Andere gevaren: Geen andere gevaren 
Dit product bevat kristallijn silica (kwartszand). IARC heeft kristallijn silica geclassificeerd als een 
kankerverwekkende stof uit groep 1. Zowel IARC als 
NTP beschouwt silica als een bekend carcinogeen voor de mens. Het bewijs is gebaseerd op de 
chronische en langdurige blootstelling die werknemers hebben moeten ondergaan 
inadembare stofdeeltjes van kristallijn silica. Omdat dit product in vloeibare of pastavorm is, vormt het geen 
stofgevaar; 
daarom is deze classificatie niet relevant. (Opmerking: schuren van het uitgeharde product kan een gevaar 
voor silicastof opleveren) 
 

3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. stoffen 
Niet relevant 
3.2. mengsels 
Identificatie van het mengsel: Reaxyl Base-x 2K 
Gevaarlijke componenten in de zin van de CLP-verordening en bijbehorende classificatie: 
Concentratie 
(% w/w)Naam    Ident.numb.   Classificatie    Registratienummer 
≥0.05 - <0.1 %pentaan   CAS:109-66-0  vlam. lik. 2, H225; Adder. giftig. 

EG: 203-692-4  H304:SOT SE 3,H336,Aquatisch 
Index:601-006-  Chronisch 2, H411 
00-1 

≥0,01 - <0,016 isopentaan   CAS: 78-78-4  Zelf reageren. G, H224; vlam. lik. 1, 
%    EG: 201-142-8  H304; Adder. giftig. 1, H336; STOT SE 
    Index:601-006-  3, H411; Aquatisch chronisch 2 

00-1      01-2119475602-38-XXXX 
 
≥0,0015 – ethyleenglycol  CAS:107-21-1  Acute toxiciteit. 4, H302; STOT RE 2, 
<0,005%   EG: 203-473-3  H373 
    Index:603-027- 

00-1      01-2119456816-28-xxxx 
 
≥0,0015 - 2-octyl-2H-isothiazool-3-on CAS:26530-20-1 Acute toxiciteit. 2, H330 Acute toxiciteit 3, 
<0,005%   EG: 247-761-7  H311 Acute toxiciteit 3, H301 Huid 
    Index:613--112-00-5 Corr. 1, H314 Oogdam. 1, H318 
       Skin Sens. 1A, H317 Aquatisch acuut 

1, H400 Aquatisch chronisch 1, H410 
Bijtend voor de luchtwegen., 
M-chronisch: 100, M-acuut: 100 
Specifieke concentratielimieten: 
C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 
Schatting van acute toxiciteit 
Skin Sens. 1A, H317 Aquatisch acuut 
1, H400 Aquatisch chronisch 1, H410 
Bijtend voor de luchtwegen., 
M-chronisch: 100, M-acuut: 100 
Specifieke concentratielimieten: 

C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 
Schatting van acute toxiciteit: 
ATE - Oraal: 125 mg/kg lichaamsgewicht 
ATE - Dermaal: 311 mg/kg lichaamsgewicht 

≥0,0015 - vrij kristallijn silica (Ø <10 μ) CAS:14808-60-7 
<0,005%    EG: 238-878-4  STOT RE 1, H372  
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4.  Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen 

Bij huidcontact: 
Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. 
Delen van het lichaam die met het product in aanraking zijn gekomen - of zelfs maar vermoed worden - 
moeten onmiddellijk worden afgespoeld met veel stromend water en eventueel met zeep. 
Was het lichaam grondig (douche of bad). 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. 

Bij oogcontact: 

Onmiddellijk wassen met water. 

In geval van inslikken: 

Geen braken opwekken, medische hulp inroepen onder vermelding van het veiligheidsinformatieblad en 
het gevarenetiket. 

In geval van inademing: 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht en houd het warm en rustig. 

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd 

Niet beschikbaar 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

In geval van ongeval of onwelzijn onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk de gebruiksaanwijzing 
of het veiligheidsinformatieblad tonen). 

Behandeling: 

(zie paragraaf 4.1) 

 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen: 
Water. 
Kooldioxide (CO2). 

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: 

Geen in het bijzonder. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Explosie- en verbrandingsgassen niet inademen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Gebruik geschikte ademhalingsapparatuur. 
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6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Personen in veiligheid brengen. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Niet in de bodem/ondergrond laten doordringen. Niet in het oppervlaktewater of de riolering laten komen. 
Beperk lekkages met aarde of zand. 

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging 

Geschikt materiaal om op te nemen: absorberend materiaal, organisch, zand 
Verontreinigd waswater bewaren en afvoeren. 

6.4. Verwijzing naar andere secties 

Zie ook sectie 8 en 13 

7.  Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren 

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevels. 

Gebruik geen lege container voordat ze zijn schoongemaakt. 

Zorg ervoor dat er geen onverenigbare materiaalresten in de containers zitten voordat u overhevelt. 

Verontreinigde kleding moet worden verwisseld voordat u de eetruimtes betreedt. 

Eet of drink niet tijdens het werk. 

Zie ook rubriek 8 voor aanbevolen beschermingsmiddelen. 

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit 

Verwijderd houden van eten, drinken en voer. 

Niet bij elkaar passende materialen: 

Geen in het bijzonder. 

Instructies met betrekking tot opslagruimten: 

Goed geventileerde ruimten. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Aanbeveling(en) 

Geen in het bijzonder 

Industriële sectorspecifieke oplossingen: 

Geen in het bijzonder 
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8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 
Lijst met componenten met OEL-waarde 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 6 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 7 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 8 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 9 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 10 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Oogbescherming: 

Gebruik een nauwsluitende veiligheidsbril, gebruik geen ooglens. 

Bescherming voor de huid: 

Gebruik kleding die de huid uitgebreide bescherming biedt, b.v. katoen, rubber, PVC of viton. 

Bescherming voor handen: 

Geschikte materialen voor veiligheidshandschoenen; EN ISO 374: 

Polychloropreen - CR: dikte >=0,5 mm; doorbraaktijd >=480min. 

Nitrilrubber - NBR: dikte >=0,35mm; doorbraaktijd >=480min. 

Butylrubber - IIR: dikte >=0,5mm; doorbraaktijd >=480min. 

Gefluoreerd rubber - FKM: dikte >=0,4mm; doorbraaktijd >=480min. 

Neopreen handschoenen worden aanbevolen (0,5 mm) niet aanbevolen handschoenen: geen 

waterdichte handschoenen 

Ademhalingsbescherming: 

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de relevante CE-normen (zoals EN ISO 

374 voor handschoenen en EN ISO 166 voor veiligheidsbrillen), 

correct onderhouden en opgeslagen. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van apparatuur 

tegen specifieke chemicaliën en voor de gebruiker te controleren informatie. 

Ademhalingsbescherming moet worden gebruikt wanneer de blootstellingsniveaus de 

grenswaarden voor blootstelling op de werkplek overschrijden. Raadpleeg de toepasselijke EN-

normen, zoals EN 136, 140, 143, 149, 14387 voor informatie over de keuze en het gebruik van 

geschikte adembeschermingsapparatuur. 

Hygiënische en technische maatregelen 

Niet beschikbaar 

Passende technische controles: 
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9.  Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand: Vloeistof 

Uiterlijk: plakken 

De kleur zwart 

Geur: Karakteristiek 

Geurdrempel: 

Smeltpunt / vriespunt: Niet beschikbaar 

Beginkookpunt en kookbereik: Niet beschikbaar 

Ontvlambaarheid: Niet beschikbaar 

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen: Niet beschikbaar 

Vlampunt: Niet beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet beschikbaar 

Ontledingstemperatuur: Niet beschikbaar 

pH: 10.20 

Viscositeit: 18.500,00 cPs 

Kinematische viscositeit: Niet beschikbaar 

Oplosbaarheid in water: dispergeerbaar 

Oplosbaarheid in olie: Niet beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet beschikbaar 

Dampspanning: Niet beschikbaar 

Relatieve dichtheid: 0,65 g/cm3 

Dampdichtheid: Niet beschikbaar 

Deeltjeskenmerken: 

Deeltjesgrootte: Niet beschikbaar 

9.2. Andere informatie 

Mengbaarheid: Niet beschikbaar 

Geleidbaarheid: Niet beschikbaar 

Explosieve eigenschappen: === 

Geen andere relevante informatie  
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10.  Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 
Stabiel onder normale omstandigheden 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.5. niet bij elkaar passende materialen 
Geen in het bijzonder. 

10.6. gevaarlijke ontbindingsproducten 
Geen. 

 

11.  Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Toxicologische informatie van het mengsel: 

a) acute toxiciteit Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

b) huidcorrosie/-irritatie Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

c) ernstig oogletsel/oogirritatie Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

d) sensibilisatie van de luchtwegen of de huid Het product is geclassificeerd: Skin Sens. 1A(H317) 

e) Mutageniteit in geslachtscellen Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

f) kankerverwekkendheid Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

g) reproductietoxiciteit Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

h) STOT bij eenmalige blootstelling Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

i) STOT bij herhaalde blootstelling Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 

j) gevaar bij inademing Niet geclassificeerd 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 
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Toxicologische informatie over de hoofdbestanddelen van het mengsel: 

pentaan a) acute toxiciteit   LD50 Huid Konijn = 3000 mg/kg 

LC50 Inademing Rat = 364 g/m3 4h 

LD50 Oraal Rat > 2000 mg/kg 

ethyleenglycol a) acute toxiciteit  LC50 Inademing Rat > 2,50000 mg/l 6h 

LD50 Huid Rat > 350.000000 mg/kg 

2-octyl-2H-isothiazool-3- 

Een        a) acute toxiciteit   ATE - Oraal : 125 mg/kg lg 

ATE - Dermaal : 311 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 Oraal Rat = 318 mg/kg 

LD50 Huid Konijn = 311 mg/kg 

LC50 Inademing Stof Rat = 0,58 mg/l 4h 

vrij kristallijn silica (Ø 

<10 )   a) acute toxiciteit   LD50 Oraal Rat = 500 mg/kg 

 

 

11.2 Informatie over andere gevaren 

Hormoonverstorende eigenschappen: 

Geen hormoonontregelaars aanwezig in concentratie >= 0,1% 

 

12.  Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Pas goede werkmethoden toe, zodat het product niet in het milieu terechtkomt. 

Eco-toxicologische informatie: 

Lijst met eco-toxicologische eigenschappen van het product 

Niet geclassificeerd voor milieugevaren 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria 
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Lijst van componenten met ecotoxicologische eigenschappen 
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12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Niet beschikbaar 

12.3. bioaccumulatief potentieel 

Niet beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Niet beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen PBT-, zPzB- of hormoonontregelaars 

aanwezig in concentratie >= 0,1%. 

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen 

Geen hormoonontregelaars aanwezig in concentratie 

>= 0,1% 

12.7 Andere bijwerkingen 

Niet beschikbaar 

13.  Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Het ontstaan van afval moet zoveel mogelijk worden vermeden of geminimaliseerd. Herstel indien mogelijk. 
Een afvalcode (EAC) volgens de European List of Waste (LoW) kan vanwege de afhankelijkheid van het 
gebruik niet worden gespecificeerd. Neem contact op met en 
naar een erkende afvalverwerkingsdienst sturen. 
Methoden van verwijdering: 
Het afvoeren van dit product, oplossingen, verpakkingen en eventuele bijproducten dient te allen tijde te 
voldoen aan de eisen van: 
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwijdering en eventuele regionale vereisten van 
lokale autoriteiten. Voer overtollige en niet-recyclebare producten af via een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf. 
Gooi geen afval in het riool. 
Gevaarlijk afval: Ja 
Overwegingen voor verwijdering: 
Niet laten weglopen in rioleringen of waterlopen. 
Voer het product af in overeenstemming met alle van toepassing zijnde federale, staats- en plaatselijke 
voorschriften. Als dit product wordt gemengd met ander afval, is de oorspronkelijke afvalproductcode 
mogelijk niet langer van toepassing en moet de juiste code worden: 
toegewezen. Met het product verontreinigde containers afvoeren in overeenstemming met de lokale of 
nationale wettelijke bepalingen. Voor meer informatie, 
neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. 
Speciale voorzorgsmaatregelen: 
Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd. Voorzichtigheid is 
geboden bij het hanteren van onbehandelde lege containers. 
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met 
bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Lege containers of voeringen kunnen productresten 
bevatten. Gebruik lege containers niet opnieuw. 
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14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften. 

14.1. UN-nummer of ID-nummer Niet toepasbaar 

14.2. UN juiste vervoersnaam:  Niet toepasbaar 

14.3. Transportgevarenklasse(n) Niet toepasbaar 

14.4. Verpakkingsgroep:  Niet toepasbaar 

14.5. Milieugevaren    Niet toepasbaar 

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker 

Niet toepasbaar 

Weg en Spoor (ADR-RID) :  Niet toepasbaar 

Lucht (IATA):    Niet toepasbaar 

Zee (IMDG):    Niet toepasbaar 

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten 

Niet toepasbaar 

Op bitumen gebaseerd product. Bij vervoer bij verhoogde temperatuur moet het product als gevaarlijk 

worden beschouwd voor alle vervoerswijzen. 

15.  Wettelijk verplichte informatie 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving voor de stof of het mengsel 
VOS (2004/42/EG) : n.v.t. g/l 
Richt. 98/24/EG (Risico's verbonden aan chemische agentia op het werk) 
Richt. 2000/39/EG (grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling) 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
Verordening (EU) nr. 2020/878 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
Verordening (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013 
Verordening (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Verordening (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Verordening (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Verordening (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Verordening (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP) 
Verordening (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP) 
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Bepalingen met betrekking tot richtlijn EU 2012/18 (Seveso III):  niet beschikbaar 
Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen in bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006 
(REACH) 
en latere wijzigingen: 
Beperkingen met betrekking tot het product: 3 
Beperkingen met betrekking tot de stoffen die erin zitten: 40, 75 
SVHC-stoffen: niet beschikbaar 
Duitse watergevaarklasse (WGK) 
1 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling 
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel. 
 

16.  Overige informatie 

Code Beschrijving: 
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H302 Schadelijk bij opname door de mond. 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Code Gevarenklasse en gevarencategorie Beschrijving 
2.6/1 Vlam. lik. 1 Ontvlambare vloeistof, Categorie 1 
2.6/2 Ontpl. lik. 2 Ontvlambare vloeistof, categorie 2 
2.8/G Zelfreageren. G Zelfontledende stof of mengsel, Type G 
3.1/4/Orale acute toxiciteit. 4 Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 
3.10/1 Asp. giftig. 1 Aspiratiegevaar, categorie 1 
3.4.2/1A Skin Sens. 1A Huidsensibilisatie, categorie 1A 
3.8/3 STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3 
3.9/1 STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 
3.9/2 STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 2 
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Chronisch (langdurig) aquatisch gevaar, categorie 2 
 
Classificatie en procedure gebruikt om de classificatie voor mengsels af te leiden volgens Verordening 
(EG) 1272/2008 
[CLP]: 
Classificatie volgens verordening 
(EG) Nr. 1272/2008 
Classificatieprocedure 
3.4.2/1A Calculation method 

Indien van toepassing, worden specifieke bepalingen met betrekking tot mogelijke opleidingen voor 
werknemers vermeld in paragraaf 2. Alle opleidingen met betrekking tot veiligheid in de 
werkplek moet in ieder geval verwijzen naar een risicobeoordeling die moet worden uitgevoerd door een 
bedrijfsveiligheidsfunctionaris rekening houdend met de specifieke 
bedrijfs- en omgevingsomstandigheden waarin de producten worden gebruikt. 
Dit document is opgesteld door een competent persoon die een passende opleiding heeft genoten. 
Belangrijkste bibliografische bronnen: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of 
the European 
Gemeenschappen 



 

 Pagina 18 van 20 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 11/04/2022 Versie: 1.0 
Product: Reaxyl Base-X 2K 
  
 drukdatum 11/04/2022 

 

 

SAX' GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRILE MATERIALEN - Acht editie - Van Nostrand 
Reinold 
De informatie in dit document is gebaseerd op onze kennis op de hierboven vermelde datum. Het verwijst 
uitsluitend naar het aangegeven product en 
vormt geen garantie van bepaalde kwaliteit. 
Het is de plicht van de gebruiker om ervoor te zorgen dat deze informatie geschikt en volledig is met 
betrekking tot het specifieke beoogde gebruik. 
Deze SDS annuleert en vervangt alle voorgaande releases. 
Legenda bij afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt: 
ACGIH: Amerikaanse conferentie van gouvernementele industriële hygiënisten 
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
weg. 
EN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren 
ATEmix: Schatting acute toxiciteit (mengsels) 
BCF: biologische concentratiefactor 
BEI: biologische blootstellingsindex 
BOD: biochemische zuurstofvraag 
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society). 
CAV: Vergiftigingencentrum 
CE: Europese Gemeenschap 
CLP: classificatie, etikettering, verpakking. 
CMR: kankerverwekkend, mutageen en reproductietoxisch 
COD: Chemisch zuurstofverbruik 
COV: Vluchtige Organische Verbinding 
CSA: chemische veiligheidsbeoordeling 
CSR: Chemisch veiligheidsrapport 
DMEL: Afgeleid minimaal effectniveau 
DNEL: afgeleide dosis zonder effect. 
DPD: Richtlijn Gevaarlijke Preparaten 
DSD: Richtlijn gevaarlijke stoffen 
EC50: Half maximale effectieve concentratie 
ECHA: Europees Agentschap voor chemische stoffen 
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen. 
ES: blootstellingsscenario 
GefStoffVO: verordening over gevaarlijke stoffen, Duitsland. 
GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën. 
IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek 
IATA: International Air Transport Association. 
IATA-DGR: Verordening gevaarlijke goederen door de "International Air Transport Association" (IATA). 
IC50: half maximale remmende concentratie 
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. 
ICAO-TI: Technische instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO). 
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen. 
INCI: Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten. 
IRCCS: Wetenschappelijk Instituut voor Onderzoek, Ziekenhuisopname en Gezondheidszorg 
KSt: Explosiecoëfficiënt. 
LC50: dodelijke concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie. 
LD50: Dodelijke dosis, voor 50 procent van de testpopulatie. 
LDLo: Leatale dosis laag 
n.v.t.: niet van toepassing 
N.v.t.: Niet van toepassing 
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N/D: Niet gedefinieerd/ Niet beschikbaar 
N.v.t.: Niet beschikbaar 
NIOSH: Nationaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid 
NOAEL: geen waargenomen schadelijk effectniveau 
OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 
PBT: persistent, bioaccumulerend en giftig 
PGK: Verpakkingsinstructie 
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect. 
PSG: Passagiers 
RID: Regelgeving betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. 
STEL: limiet voor korte termijn blootstelling. 
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit. 
TLV: Drempelgrenswaarde. 
TWATLV: Drempelwaarde voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige dag. (ACGIH-standaard). 
vPvB: zeer persistent, zeer bioaccumulerend. 
WGK: Duitse watergevarenklasse. 
* Bladmodel volledig gewijzigd in overeenstemming met de update van de regelgeving. 
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 zo nodig 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, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden. 
 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road. 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical 
Society). 
CLP: Classification, Labeling, Packaging. 
DNEL: Derived No Effect Level. 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances, Germany. 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals. 
IATA: International Air Transport Association. 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the “International Air Transport 
Association” (IATA). 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
ICAO-TI: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization” 
(ICAO). 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
KSt: Explosion coefficient. 
LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. 
LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. 
LTE: Long-term exposure. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. 
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods 
by Rail. 
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STE: Short-term exposure. 
STEL: Short Term Exposure limit. 
STOT: Specific Target Organ Toxicity. 
TLV: Threshold Limiting Value. 
TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. 
(ACGIH Standard). 
OEL: European threshold limit value 
VLE: Threshold Limiting Value. 
WGK: German Water Hazard Class. 
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory 


