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Veiligheidsinformatieblad 
 
  
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 31/01/2019  Versie: 1.0 
Product: Reaxyl CE-27  W gevelbehandeling, waterbased 
  
 drukdatum 31/01/2019 

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

- Productidentificatie 
Tubefix 
Identificatie van het product. : Impregneermiddelen  
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 : Professioneel gebruik:  
 

- 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 
- Indeling van de stof of het mengsel 
Niet ingedeeld 

 
 · Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt. 
 · Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 
 
 · Classificatiesysteem: 

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit 
de vakliteratuur en van de onderneming.  
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2.2 Etiketteringselementen 
 

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt 
· Gevarenpictogrammen vervalt 
· Signaalwoord vervalt 
· Gevarenaanduidingen vervalt 
· Aanvullende gegevens: 
 Bevat Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-

(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine, 
 dioctyltinbis(acetylacetonate).  

  Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
· 2.3 Andere gevaren 
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
· PBT: Niet bruikbaar. 
· zPzB: Niet bruikbaar. 

 
3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.2 Chemische karakterisering: Mengsels 
 · Beschrijving:  

Naam Productidentificatie % Indeling Conform verordening (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP) 

Alkoxysilan (CAS-Nr) 2943-75-1 
(EG-Nr) 220-941-2 

1 – 10 Skin Irrit. 2, H315 

Ethanol (CAS-Nr) 64-17-5 
(EG-Nr) 200-578-6 
(EU identificatie-Nr) 
603-002-00-5 
(Reach-Nr)  
01-2119457610-43 

 1 – 5 Flam. Lig. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

 
Specifieke concentratie grenzen :  
 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

Ethanol (CAS-Nr) 64-17-5 
(EG-Nr) 200-578-6 
(EU identificatie-Nr) 
603-002-00-5 
(Reach-Nr)  
01-2119457610-43 

(C>= 50) Eye irrit. 2, H319 

 
 · Aanvullende gegevens: 

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te 
vinden in hoofdstuk 16. 
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4.  Eerstehulpmaatregelen 
- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen   : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
EHBO na inademing   : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de huid  : Bij huidirritatie of uitslag : een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de ogen  : Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen. 
EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een arts raadplegen. 
 
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 
Geschikte blusmiddelen  : Verneveld water, schuim, koolstofdioxide, droog poeder 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar    : Geen brandgevaar 
Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolstofdioxide, koolstofmonoxide, mogelijke vorming van  
in geval van      giftige dampen. Brand. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens bestrijding  : Brandzone niet betreden zonder geschikte  
     veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. 

 

 
6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen   : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van
     een absorberend product. 
 6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten  
  Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 6.1.2 Voor de hulpdiensten 
  Beschermingsmiddelen : zien voor nadere informatie paragraaf 8 :”Maatregelen ter
  beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming”. 
 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. 
 
6.3 Insluitings-en reinigingsmethoden en -materiaal 
Voor insluiting    : Absorbeer gemorste producten met zand of aarde. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming". 
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7.  Hantering en opslag 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Niet eten, dringen of roken tijdens het gebruik van dit 
product. 
 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften. 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar.  
 
8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
  
8.1 Controleparameters 
 

Ethanol (64-17-5) 

België Lokale naam Alcool éthylique # Ethanol 

België Grenswaarde (mg/m³) 1907 mg/m³ 

België Grenswaarde (ppm) 1000 ppm 

Nederland Lokale naam Ethanol 

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 260 mg/m³ 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN 
(mg/m³) 

1900 mg/m³ 

Nederland Opmerking (MAC) H (huidopname) Stoffen die 
relatief gemakkelijk door de 
huid kunnen worden 
opgenomen, hetgeen een 
substantiële brijdage kan 
betekenen aan de totale 
inwendige blootstelling, hebben 
in de lijst een aanduiding. Bij 
deze stoffen moeten naast 
maatregelen tegen inademing 
ook adequate maatregelen ter 
voorkoming van huidcontact 
worden genomen. 

  
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Bescherming van de handen  

Beschermende handschoenen :  
 

Type Materiaal Permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Wegwerp Nitrilrubber 
(NBR) 

2 (>30 min.)  2 (<1.5) EN 374 

 
Bescherming van de ogen : 
 

Type Gebruik Kenmerken Norm 

Veiligheidsbril Druppeltjes Met zijbescherming EN 166 

 
 

  



 
 

 Pagina 5 van 10 
REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 
Datum / herzien op: 31/01/2019  Versie: 1.0 
Product: CE-27 W, gevelbehandeling waterbased 
  
 drukdatum 31/01/2019 

 

 

 
9.  Fysische en chemische eigenschappen  
 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand   : Vloeibaar 
Kleur      : Melkachtig, wit 
Geur      : Karakteristiek 
Geurdrempelwaarde   : Geen gegevens beschikbaar 
pH      : 8 
Snelheid van relatieve verdamping : Geen gegevens beschikbaar 
(Butylacetaat=1) 
Vriespunt    : Geen gegevens beschikbaar 
Kookpunt    : > 95°C 
Vlampunt    : 55°C, Niet vlamonderhoudend 
Zelfontbrandingstemperatuur  : Geen gegevens beschikbaar 
Ontledingstemperatuur   : Geen gegevens beschikbaar 
Ontvlambaarheid (vast,gas)  : Geen gegevens beschikbaar 
Dampspanning    : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar 
Relatieve dichtheid   : Geen gegevens beschikbaar 
Dichtheid    : 0,985 g/cm³ 
Oplosbaarheid    : Volledig oplosbaar 
Log Pow    : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch   : Geen gegevens beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch   : < 20mPa.s 
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 
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 
10.2 Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
10.5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Stabiel onder normale omstandigheden. 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten 
ontstaan.  
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11.  Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 Acute toxiciteit  : Niet ingedeeld 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 Oraal 10470 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 Dermaal 15800 mg/kg lichaamsgewicht 

LC50 inhalatie rat (Stof/mist mg/l/4u) 100 mg/l/4u 

  
Huidcorrosie/-irritatie   : Niet ingedeeld  
pH     : 8 
Ernstig oogletsel/-irritatie  : Niet ingedeeld 
Sensibilisatie van de luchtwegen/huid : Niet ingedeeld 
Mutageniteit geslachtscellen  : Niet ingedeeld 
Kankerverwekkend   : Niet ingedeeld 
Giftig voor de voortplanting  : Niet ingedeeld 
STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
Gevaar bij inademing   : Niet ingedeeld 
 
 

Reaxyl CE-27 W  

Viscositeit, kinematisch < 20,30456851 mm²/s 

 
 
 
 
12.  Ecologische informatie 
  
12.1 Toxiciteit 
 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 vissen 1 14200 mg/l 

EC50 andere waterorganismen 1 5012 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 andere waterorganismen 2 275 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische 
afbreekbaarheid vastgesteld in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter 
ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op 
verzoek van een producent van detergentia. 
12.3 Bioaccumulatie 
Ethanol 
Log Pow  : : -0.35 
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. 
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13.  Instructies voor verwijdering 
 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
Regionale wetgeving (afval)  : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 
Aanbevelingen voor afvoer  : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met  
van producten/verpakkingen  lokale/nationale voorschriften. Lege verpakkingen kunnen na                                                                                                   
     reiniging als afval verwijderd worden in overeenstemming met 
     de plaatselijke voorschriften. Als recycling niet mogelijk is, 
     verwijderen van in overeenstemming met de plaatselijke 
     voorschriften voor het verwijderen van afval. 
Ecologie- afvalstoffen   : Voorkom lozing in het milieu. 
EURAL-code    : 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten. 
 
14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 
  

Overeenkomstig de eisen van ADR / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1 VN- Nummer 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.3 Transportgevarenklasse 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.4 Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14.5 Milieugevaren 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Landtransport    : Niet van toepassing 
Transport op open zee   : Niet van toepassing 
Luchttransport    : Niet van toepassing 
Transport op binnenlandse wateren : Niet van toepassing 
Spoorwegvervoer   : Niet van toepassing 
 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage || bij Marpol en IBC-code 
 Niet van toepassing. 
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15.  Wettelijk verplichte informatie 

15.1 Specifieke veiligheids-,gezondheids-en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of 

mengsel 

 15.1.1 EU-voorschriften  

  Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van 

  Reach. Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van Reach. Bevat geen enkele stof 

  die in bijlage XIV van Reach staat vermeld. 

 15.1.2 Nationale voorschriften 

  Nederland 

  Waterbezwaarlijkheid  : 11- Weinig schadelijk voor in het water levende 

      organismen. 

  Saneringsinspanningen  : B- Lozing minimaliseren; toepassen van de best 

      uitvoerbare technieken. 

  SZW-lijst van kanker-  : Ethanol is aanwezig. 

  verwekkende stoffen 

  SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig. 

  Niet limitatieve lijst voor de 

  voortplanting giftige stoffen : Ethanol is aanwezig. 

  borstvoeding 

  Niet limitatieve lijst voor de  

  voortplanting giftige stoffen : Ethanol is aanwezig. 

  vruchtbaarheid 

  Niet limitatieve lijst voor de 

  voortplanting giftige stoffen : Ethanol is aanwezig. 

  ontwikkeling 

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 

 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

 

 

16.  Overige informatie 
 
Afkortingen en acroniemen:  

ADN  Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 

binnenvaartwegen  

ADR  Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de 

weg  

ATE  Schatting van de acute toxiciteit  

BCF   Bioconcentratiefactor  

CLP  Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008  

DMEL  Afgeleide dosis met minimaal effect   

DNEL  Afgeleide dosis zonder effect  

EC50  Mediaan effectieve concentratie  

IARC  Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek  

IATA  Internationale Luchtvervoersvereniging  

IMDG  Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee  

LC50  Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt  
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LD50  Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)  

LOAEL  Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld  

NOAEC  Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld  

NOAEL  Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld  

NOEC  Concentratie zonder waargenomen effecten  

OECD  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO  

PBT  Persistente, bioaccumulerende en toxische stof  

PNEC  Voorspelde concentratie(s) zonder effect  

REACH  Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen  

RID  Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  

STP  Waterzuiveringsinstallatie  

TLM  Mediane Tolerantie Limiet  

VIB  Veiligheidsinformatieblad  

zPzB   Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB  

  

Gegevensbronnen  : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD van  

16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van 

stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 

67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1907/2006.  

Overige informatie  : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd 

verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn.  De 

informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct 

geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De condities of methoden van 

hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten 

onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis 

liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele 

aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of 

onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen 

voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en 

afdanken van het produkt.  
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 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:  

Eye Irrit. 2  Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2  

Flam. Liq. 2  Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2  

Skin Irrit. 2  Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2  

H225  Licht ontvlambare vloeistof en damp  

H315  Veroorzaakt huidirritatie  

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie  

EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar  

  
 
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. 

 

 

 

 


