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

- Productidentificatie 
Reaxyl SK-711 
Identificatie van het product. : lijm 
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 
Chemische naam: dimethylpolysiloxaan / acetoxylsilaan 
Gevaarlijke stoffen: ca. 20 % toluol 
 

 
3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Gevaarlijke stoffen: geen bij een adequate stockage en handtering.  Bij 

onvolledige oxidatieven kan er een afbouw van 

gedeeltelijk geoxideerde producten zoals formaldehyde in 

kleine hoeveelheden ontstaan. 

 Belangrijke risico’s: Bij een adequate stockage en hantering zijn er geen 
gevaarlijke reacties bekend.  Reageert met water onder 
vorming van azijnzuur. Luchtvochtigheid leidt tot het 
vormen van azijnzuur. 
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Symptomen verbonden aan het gebruik 
- Inademen: hoge concentraties kunnen in gesloten ruimten een irritatie 

veroorzaken. 
- Huidcontact: overvloedig huidcontact kan irritatie veroorzaken. 
- Oogcontact: irritatie mogelijk. 

 
 
4.  Eerstehulpmaatregelen 

- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
 

Inademen: voor frisse lucht en rustige ruimte zorgen. 

 Huidcontact: met doek of papier mechanisch verwijderen, met water en 
zeep wassen, vuile, doordrenkte kleding dadelijk uitdoen. 

 Oogcontact: onmiddellijk met veel water en/of natriumbicarbonaat 
oplossing 10-15 min. spoelen.  Indien nodig een oogarts 
contacteren. 

Inslikken: niet braken, aspiratiegevaar, arts contacteren. 
Andere inlichtingen: geen. 

 
5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 

 

Blusmiddelen 

- Geschikte blusmiddelen:  CO², droogblusmiddel, zand, schuim. 
- Ongeschikte blusmiddelen: - 
 
Brand en explosiebescherming: maatregelen tegen elektrische ontlading. 

 

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

 Maatregelen bij morsen / lekkage 

 - Op de grond: met vloeistofbindend materiaal opnemen. 
 - Op het water: wegnemen, afdammen. 
 
7.  Hantering en opslag 

 
Hantering: stockeren in originele verpakkingen beneden de 25°C.  Voor voldoende verluchting 
zorgen, van brandende bronnen weghouden, niet roken.  Niet in de riolering laten komen.  
Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.  Damp niet inademen. 
 

8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
  
 - Huidbescherming: Bij veelvuldig gebruik of grote hoeveelheden 
beschermingshandschoenen uit PVC, PE of rubber. 
 - Oogbescherming: bij grote hoeveelheden een bril dragen. 
 - Adembescherming: bij langere of sterkere inwerkingen gasmasker, filter A. 
 - Andere: geen. 
 Industriële hygiëne: bij omgang met chemicaliën zijn de normale maatregelen te volgen. 
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9.  Fysische en chemische eigenschappen  
 
 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
 

 Fysische toestand bij 20°C: vloeiende pasta 

 Kleur: transparant 
 Geur: azijnzuur en toluol 
 Toestand bij 1013 hPa: vloeiende pasta 
 Kookpunt: 11°C bij 1013 hPa 
 Dichtheid: 1,02 gr/cm³ (DIN 51757) 
 Dampdruk bij 20°C: 29 hPa (DIN 51616) 
 Viscositeit: 75.000 mPa.s 
 % vluchtige stof 20 % toluol 
 Oplosbaarheid in water: praktisch onoplosbaar 
 Vlampunt: 15°C (COC DIN ISO 2592) 
 Zelfontbrandingstemperatuur: ca. 540°C 
 Explosiegrenzen: L.E.G. 1,2 vol % 
  H.E.G. 7,0 vol % 
 
 
10.  Stabiliteit en reactiviteit 
 

 Te vermijden substanties: weerhouden van open vlammen, maatregelen tegen elektrische 

ontladingen. 

 
 
11.  Toxicologische informatie 
 
 Siliconenaandeel: naargelang de stand van onze huidige kennis, fysiologisch inert.  Toluol 
(108-88-3) werkt volgens literatuurgegevens prikkelend op de slijmvliezen, zwak prikkelend op de 
huid, huid ontvettend, narcotisch.  Bij dadelijke inwerking op de longen (vb. door aspiratie) is een 
longontsteking mogelijk.  Nieren- en mergpijpschade worden beschreven.   Het product scheidt onder 
invloed van vochtigheid een hoeveelheid azijnzuur af (64-19-7).  Dit prikkelt de huid en de slijmvliezen. 
  
 
12.  Ecologische informatie 
  

Water bedreigende klasse 2 water gevaarlijke stoffen.  Niet in het afvalwater laten komen.  
Niet in de riolering laten komen.  Grotere hoeveelheden niet in een waterzuivering laten komen.  Niet 
in oppervlaktewater laten komen.  Biologisch niet afbreekbaar.  In gevulkaniseerde toestand 
onoplosbaar in water.  Door filtering goed van water te scheiden. 
 
13.  Instructies voor verwijdering 
 

Afvalverwijdering volgens toegelaten opruimmogelijkheden door verbranding.  Wegwerpen op 
 een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale reglementering KGV. 

 
 
14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 
 UN-Nr.:    1287 
 Baan (RID) /spoor (ADR): 3,3 B 
 GGVSee/imdg-code:  3,2 
 ICAO/IATA-DGR:  - 
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 GGVE/GGVS:  3,3 B 
 ADNR:   - 
 
15.  Wettelijk verplichte informatie 

EG kenmerken en indeling 
 - Symbolen: ontvlambare vloeistof 
 - R & S zinnen: licht ontvlambaar. 
  Huid- en oogcontact vermijden. 
  Buiten bereik van kinderen houden. 
 
16.  Overige informatie 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen 
garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. 
 
 
 
· Afkortingen en acroniemen: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
 
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. 

 

 

 

 


