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

- Productidentificatie 
Reaxyl CE-45R 
Identificatie van het product. : vloeibaar preparaat 
Aard van het product: acrylnet geënte siloxaanverbinding in waterige fase 
Speciaal toepassing. 
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) 
 Skin Irrit.2  : H315 
 Eye Irrit.2  : H319 
 Volledige tekst van de H-zinnen : Zie rubriek 16. 
 - Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG (DSD) of 1999/45/EG (DPD) 
 Xi; R36/38 
 Volledige tekst van de R-zinnen : Zie rubriek 16. 
 - Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
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2.2 Etiketteringselementen 
 Gevarenpictogrammen (CLP)  :   GHS07 
 Signaalwoord (CLP)   : Waarschuwing 
 Gevarenaanduidingen (CLP)  : H315 – Veroorzaakt huidirritatie 
        H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264-Na het werken met dit product handen,  
        onderarmen en gezicht grondig wassen. 
        P280-Beschermende handschoenen, kleding,  
        gelaatsbescherming dragen. 
        P302+P352-Bij contact met de huid :met veel water  
        wassen. 
        P305+P351+P338-Bij contact met de ogen : 
        Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
        aantal minuten; contactlenzen verwijderen, blijven 
        spoelen. 
        P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

      P337-P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
  raadplegen. 

 
2.3 Andere gevaren 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
 
3.1 Stof 
 Niet van toepassing. 
3.2 Mengsel 

Naam Productidentificatie % Indeling in de 
zin van Richtlijn 
67/548/EEG 

Indeling conform 
Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 
(CLP) 

Potassium Methyl Siliconate (CAS nr) 31795-24-1 
(EG nr) 250-807-9 

>=1 C:R35 Skin Corr.1A, 
H314 

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen : Zie rubriek 16. 
 
 
4.  Eerstehulpmaatregelen 
 
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO algemeen  : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.  
      Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit  
      etiket tonen). 
EHBO na inademing  : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat slachtoffer rusten. 
EHBO na contact met huid : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen 
      Alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : een arts 
      raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie etiket). 
EHBO na contact met ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 
      Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
      Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen. 
EHBO na opname door mond : De mond spoelen. Geen braken opwekken. Dringend arts 
      raadplegen. 
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4.2 Belangrijkste acte en uitgestelde symptomen en effecten 
Na contact met de huid  : Veroorzaakt huidirritatie. 
Na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 
 
5.1 Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Schuim, droog poeder, koolstofdioxide, verneveld water en zand. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies   : Koel de blootgestelde vaten af met een waterneven of mist. 
      Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. 
      Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. 
Bescherming tijdens brand- : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting,  
    bestrijding     inclusief ademhalingsbescherming. 
 
 
6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat 
 
6.1 Persoonlijke voorzorgmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
 - Voor andere personen dan de hulpdiensten : 
  Overbodig personeel weg laten gaan. 
 -Voor hulpdiensten : 
  De ruimte ventileren, bescherming : Schoonmaakpersoneel uitrusten met  
  aangepaste bescherming. 
 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
 Niet in de riolering of opbaren wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende 
 autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. 
 
6.3 Insluiting- en reinigingsmethoden en -materiaal 
 Zie rubriek 8. Blootstellingsgrenzen en persoonlijke bescherming. 
 
 
7.  Hantering en opslag 
 
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
 -Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof/mengsel. 
 De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te  
 eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkings- 
 ruimte, om de vorming van dampen te vermijden 
 -Hygiënische maatregelen. 
 Na het werken met dit product grondig wassen. 
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7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
 -Opslagvoorwaarden 
 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats 
 verwijderd van : De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. 
 -Niet combineerbare stoffen 
 Sterke basen. Sterke zuren. 
 -Onverenigbare materialen 
 Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 
8.1 Controleparameters 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
 Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling. 
 Bescherming van handen  : Beschermende handschoenen dragen. 
 Bescherming van ogen   : Chemische stofbril of veiligheidsbril. 
 Huid en lichaam beschermen  : Draag geschikte beschermende kleding. 
 Bescherming ademhalingswegen : Draag een geschikt masker. 
 Overige informatie   : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
 
 
9.  Fysische en chemische eigenschappen 
 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 Fysische toestand   : Vloeibaar 
 Kleur     : Kleurloos 
 Geur     : Karakteristiek 
 Geurdrempelwaarde   : Geen gegevens beschikbaar 
 pH     : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve verdampingssnelheid  : Geen gegevens beschikbaar 
 Smeltpunt    : Geen gegevens beschikbaar 
 Vriespunt    : Geen gegevens beschikbaar 
 Kookpunt    : Geen gegevens beschikbaar 
 Vlampunt    : Geen gegevens beschikbaar 
 Zelfontbrandingstemperatuur  : Geen gegevens beschikbaar 
 Ontledingstemperatuur   : Geen gegevens beschikbaar 
 Ontvlambaarheid (vast,gas)  : Niet brandbaar 
 Dampspanning    : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve dampdichtheid bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar 
 Relatieve dichtheid   : Geen gegevens beschikbaar 
 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 
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9.2 Overige informatie 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
 
 
10.  Stabiliteit en reactiviteit 
 
10.1 Reactiviteit 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
10.2 Chemische stabiliteit 
 Niet vastgesteld. 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
 Niet vastgesteld. 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
 Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
 Sterke zuren. Sterke basen. 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
 Damp, koolstofmonoxide en koolstofdioxide. 
 
 
11.  Toxicologische informatie 
 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit    : Niet ingedeeld. 
Huidcorrosie/-irritatie   : Veroorzaakt huidirritatie 
Ernstig oogletsel/irritatie  : Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
Sensibilisatie van luchtwegen/huid : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens
       wordt niet aan de indelingscriteria voldaan  
Mutageniteit in geslachtscellen  : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens
       wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Kankerverwekkendheid   : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens
       wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Giftig voor de voortplanting  : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens
       wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens 
(eenmalige blootstelling)    wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Specifieke doelorgaan-toxiciteit  : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens 
(herhaalde blootstelling)    wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Gevaar bij inademing   : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens
       wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
Potentiële schadelijke effecten op de  : Niet ingedeeld. Op basis van de beschikbare gegevens 
Menselijke gezondheid en symptomen   wordt niet aan de indelingscriteria voldaan 
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12.  Ecologische informatie 
 
12.1 Toxiciteit 
 Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
 Niet vastgesteld. 
12.3 Bioaccumulatie 
 Niet vastgesteld. 
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 
 Voorkom lozing in het milieu. 
 
 
13.  Instructies voor verwijdering 
 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met 
       lokale/nationale voorschriften. 
Ecologie-afvalstoffen   : Voorkom lozing in het milieu. 
 
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 
 Niet van toepassing (ADR). 
14.3 Transportgevarenklasse 
 Niet van toepassing (ADR). 
14.4 Verpakkingsgroep 
 Niet van toepassing (ADR). 
14.5 Milieugevaren 
 Nee. Geen aanvullende informatie beschikbaar. 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
 Landtransport 
 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 II bij MARPOL 73/78 en de 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 
het mengsel 
 15.1.1 EU-voorschriften 
 De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening 

(EG) nr.1907/2006 (REACH) : 

3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als 
gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer 
van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening 
(EG) nr.1272/2008. 

Reaxyl CE-45R 

3.b. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna 
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008 : Gevarenklassen. 3.1 tot en met 3.3,3.7 schadelijke 
effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 
andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10. 

Potassium Methyl 
Siliconate 

Staat niet in de kandidaatslijst 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 
 Duitsland  
 Waterbedreigingsklasse (WGK)  : 3-sterk waterbedreigend 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
 Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. 
 
 
16.  Overige informatie 
 
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 tot wijziging van Verordening (EG) nr.1907/2006. 
Overige informatie : Geen. 
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen : 

Eye Irrit.2 Ernstig oogletsel/-irritatie, Cat 2 

Skin Corr.1A Huidcorrosie/-irritatie, Cat 1A 

Skin Irrit.2 Huidcorrosie/-irritatie, Cat 2 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden 

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid 

C Bijtend 

Xi Irriterend 

 
 
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. 


