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

- Productidentificatie 

REAXYL ZX-345 

- Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden 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: 

2.  Identificatie van de gevaren 

- Andere gevaren 

Bevat Aminoethylaminopropyltrimethoxysilaan en Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperdyl) 

sebacate.  

Kan een allergische reactie veroorzaken. 

3.  Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

- Mengsels 

- Chemische omschrijving: 

Mengsel op basis van een polyether, weekmaker, anorganische vulstoffen en hulpstoffen. 

- Gevaarlijke inhoudstoffen: 

Gevaarlijke bestanddelen ≥ 1% 

en giftige bestanddelen ≥ 0,1% 

CAS-nr. Einecsnr. Gewicht 

% 

Gevaarsymbool R-zinnen 

Vinyltrimethoxysilaan 2768-02-7 220-449-8 1-5 Xn 10-20-38 

Aminoethylaminopropyltrimethoxysilaan 1760-24-3 217-164-6 0,1-1 Xi 36/38-43 

Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperdyl)sebacate 41556-26-7 255-437-1 0,1-1 Xi, N 43-50-53 
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4.  Eerstehulpmaatregelen 

- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Helpers moeten aan eigen bescherming denken. Verontreinigde kleding verwijderen. 

- Na inademen: 

Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen. 

- Na huidcontact: 

Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud. 

- Na contact met de ogen:  

Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de 

oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud. 

- Na inslikken:  

Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien. 

- Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

- Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling 

5.  Brandbestrijdingsmaatregelen 

- Blusmiddelen 

- Geschikte blusmiddelen: 

CO2 poeder, schuim en water spray. 

 - Speciale handelingen bij brandbestrijding: 

Persluchtmasker en beschermende kleding dragen. 

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

- Advies voor brandweerlieden 

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

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder ‘oog- en 

huidbescherming’. 

- Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen. 

- Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal 

Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren. 

- Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie hoofdstuk 8. 
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7.  Hantering en opslag 

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

Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in. 

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

Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere 

warmtebronnen. 

- 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 

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden 

Niet bekend 

- Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Persoonlijke veiligheidsuitrusting 

- Adembescherming: 

Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie. 

- Huidbescherming: 

Voorkom contact met de huid. 

- Oogbescherming: 

Voorkom contact met de ogen. Draag een veiligheidsbril. 

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen 

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet 

met vuile handen in de ogen wrijven. 

9.  Fysische en chemische eigenschappen 

- Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Vorm:  pasta 

Kleur:  Grijs RAL 7030 (standard) 

Reuk:  gering 

pH-waarde:  NB 

Vlampunt: NB 

Ontbrandbaarheid:  NB 

Oplosbaarheid in water:  nee 

Thermische ontleding:  NB 

Explosiegevaar:  NB 
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- Overige informatie 

Mengbaarheid met water: nee 

Dichtheid: 1,54 g/ml  

Overige informatie: 

Indien nodig, is de informatie betreffende andere fysische en chemische parameters in deze 

rubriek vermeld. 

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 

- Te vermijden stoffen: sterke basen, sterke zuren 

- Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij verbranding ontstaan CO, CO2 en CaO 

 

11.  Toxicologische informatie 

- Informatie over toxicologische effecten 

Product informatie Vinyltrimethoxysilaan Aminoethylaminopropyltrimethoxysilaan 

Acuut oraal LD50 

(mg/kg) 

11300 (rat) 7460 (rat) 

Acuut dermaal LC50 

(mg/kg) 

3540 (konijn) Niet bekend 

Acuut inhalatie LC50 

(mg/l) 

Niet bekend Niet bekend 
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12.  Ecologische informatie 

-Toxiciteit 

- Persistentie en afbreekbaarheid 

- Bioaccumulatie 

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

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

- Aanvullende aanwijzingen 

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen. 

13.  Instructies voor verwijdering 

- Afvalverwerkingsmethoden 

Verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen. 

 Afvalcode onverhard (Duitsland): 080402 

Afvalcode verhard (Duitsland): 080404 

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer 

 Niet van toepassing 

15.  Wettelijk verplichte informatie 

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC: 

Gevaarsymbool: niet van toepassing 

Bevat Aminoethylaminopropyltrimethoxysilaan en Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperdyl) 

sebacate.  

Kan een allergische reactie veroorzaken. 

16.  Overige informatie 

Dit veiligheidsblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. 
Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit 
blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid 
te worden gevolgd. 
 
NB: Niet bekend 
 
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. 

 

 


