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

1.  Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 
- Productidentificatie 
Reaxyl Cleaner Gel 
Identificatie van het product. : Vloeibaar preparaat. 
Aard van het product: Hoog Geraffineerde aromaatarme koolwaterstof. 
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 

- Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45 

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordering (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Niet gereglementeerd 
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- Etiketteringselementen 

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP) 

- Gevarensymbo(o)l(en): Geen 

- Voorzorgsmaatregelen: P000 – Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede 

industriële hygiëne en veiligheid. 

- Andere gevaren 

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

- Andere gevaren (GHS): Geen in normale omstandigheden. 

 

3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

- Mengsels 

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd, maar bevat gevaarlijke stoffen. 

Naam component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bijlage-nr. Indeling 

2-methoxyethanol 0,01% 109-86-4 203-713-7 603-011-00-4 R10 

T; R60 T; R61 

Xn; R20/21/22 

Onbepaald (GHS) 

Water 30% 7732-18-5 231-791-2 --- Niet geclassificeerd 

(DSD/DPD) (GHS) 

3-methoxybutylacetaat 69,99% 4435-53-4 224-644-9 --- Xi; R36 

Onbepaald (GHS) 

 

4.  Eerstehulpmaatregelen 

- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Helpers moeten aan eigen bescherming denken. Verontreinigde kleding verwijderen. 

- Na inademen: Geen 

- Na huidcontact: Geen 

- Na contact met de ogen: Spoelen met water 

- Na inslikken: Inslikken onwaarschijnlijk. De mond spoelen. 

- Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

- Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

Behandeling 

 

5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 

- Blusmiddelen 

- Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

 - Advies voor brandweerlieden 

 - Brandklasse: Niet ontvlambaar 

- Speciale procedures: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden 

wordt. 
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- Aangrenzende branden: Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of waternevel. 

 

6.  Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel 

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

- Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Geen bijzondere maatregelen vereist. 

- Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Het gemorste product collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat. 

- Verwijzing naar andere rubrieken 

 

7.  Hantering en opslag 

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

- Brand- en explosiebescherming: 

Geen bijzondere maatregelen vereist. 

- Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

- Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden:  

Vaten goed gesloten op een droge plaats bewaren. 

Het verpakte product wordt bij lage temperaturen of vorst niet beschadigd. 

Het verpakte product wordt bij hoge temperaturen niet beschadigd. 

- Specifiek eindgebruik 

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 

7 rekening gehouden worden. 

 

8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

- Controleparameters 

- Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

- Adembescherming: niet nodig 

- Huidbescherming: niet nodig 

- Oogbescherming: niet nodig 

- Lichaamsbescherming: niet nodig 
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9.  Fysische en chemische eigenschappen 

- Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Vorm: Fysische toestand bij 20°C:  Viskeuze vloeistof 

Kleur:  Kleurloos 

Reuk:  Reukloos 

pH-waarde:  7-8 

Vlampunt:  Niet van toepassing 

Relatieve dichtheid: ±1 

Oplosbaarheid in water:  Volledig 

 

10.  Stabiliteit en reactiviteit 

- Reactiviteit 

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in 

acht worden genomen. 

- Chemische stabiliteit 

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht 

genomen worden. 

- Mogelijke gevaarlijke reacties 

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht 

genomen worden. 

- Te vermijden omstandigheden 

Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag. 

- Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in 

acht worden genomen. 

- Gevaarlijke ontledingsproducten 

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en 

behandeling in acht worden genomen 

 

11.  Toxicologische informatie 

- Informatie over toxicologische effecten 

Dit product is niet gevaarlijk 
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12.  Ecologische informatie 

-Toxiciteit 

Vertoont geen specifiek risico voor het milieu 

- Persistentie en afbreekbaarheid 

- Bioaccumulatie 

- Mobiliteit in de bodem (en andere compartimenten indien beschikbaar) 

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

- Aanvullende aanwijzingen 

13.  Instructies voor verwijdering 

- Afvalverwerkingsmethoden 

Dit product is niet gevaarlijk. 

Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren. 

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 

 - VN-nummer 

 Niet gereglementeerd 

 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

 - Transportgevarenklasse(n) 

 - Verpakkingsgroep 

 - Milieugevaarlijk 

 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Motor afzetten. Geen open vuur. Rookverbod. Weg markeren en andere weggebruikers 

waarschuwen. 

 - Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code 

 

15.  Wettelijk verplichte informatie 

- Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de 

stof of het mengsel 

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden. 

- Chemische veiligheidsbeoordeling 

 

16.  Overige informatie 

Afwijzing van aansprakelijkheid. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar 
zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie – uitdrukkelijk of stilzwijgend – ter beschikking 
gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze 
controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke 
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden 
zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en 
dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het 
mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is. 

 


