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Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : RC Hydrocreme 3 

Productgroep : Mengsel 
 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
 

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel 
Enkel voor professioneel gebruik 

 
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Reynchemie 
Industrieweg 25 
B-8800 Roeselare - Belgium 
T 00 32 51 24 25 27 - F 051/229892 
reynchemie@reynchemie.com - www.reynchemie.com 

 

 

Noodnummer : 070 245 245 

 

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

        EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  

 
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevarenaanduidingen (CLP) : EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 

PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie. 

 
Niet van toepassing 

 

 Gevaarlijke ingrediënten: 
                HOCHMOLEKULARE ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE/ HYDROTREATED HYDROCARBONS, DESTILLATE - REACH nummer: 
                01-2119485032-45-0000 
 

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

- CAS-nr.64742-47-8 

EINECS: 921-050-8 

 

45-65% Asp. Tox. 1: H304 
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Stof 3.1. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

Productidentificatie 1.1. 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Indeling van de stof of het mengsel 2.1. 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.2. Etiketteringselementen 

2.3. Andere gevaren 

3.2. Mengsel 
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EHBO na inademing : Frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten. 

EHBO na contact met de huid : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken. Indien de irritatie aanhoudt een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid 
aanhoudt. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen. 
 

 

Uitgestelde/onmiddellijke effecten: : Onmiddellijke effecten kunnen na kortdurende blootstelling worden verwacht. 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. 

 

 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
vuur 

: Bij verbranding ontstaan. Koolstofoxiden (CO, CO2). koolstofmonoxide. 

 

 

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel. Wees uiterst 
voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het 
milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. 

Overige informatie : De dampen niet inademen. 
 
 

Algemene maatregelen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. 
 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
 

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan. 

 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. 
 

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water 
binnendringt. 

 

 

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of 
kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. 
Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving. 

 

Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. 

 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren 
van de stof of het 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 verwerkingsruimte, 
om de vorming van dampen te vermijden. 

Hygiënische maatregelen 

 
 
 
 
 
 
 

: Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Niet eten, 
drinken of roken op plaatsen waar het product wordt gebruikt. 

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
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7.2. Voorwaarden voor een ve 

Technische maatregelen 

ilige opslag, 

: 

met inbegrip van incompatibele producten 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Mogelijke vorming van ontvlambare of explosieve 
damp-luchtmengsels. 

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats 
verwijderd van : Warmtebronnen., vlammen of vonken. Indien buiten gebruik, vaten gesloten 
houden. 

Incompatibele materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 
 

Persoonlijke beschermingsuitrusting : 
 

 
Bescherming handen : Beschermende handschoenen van PVC. 

Oogbescherming : Nauw aansluitende bril. 

Bescherming van de huid en het lichaam : Draag geschikte beschermende kleding. 

Bescherming luchtwegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 
 
 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Voorkomen : vloeistof / pasta. 

Kleur : wit. 

Geur : karakteristiek. licht. 

Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar 

Vlampunt : 100 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar. 

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid : 0.8 g/cm³ 

Oplosbaarheid : niet oplosbaar in water. 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : 1600 mPa.s 

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar 
 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

7.3. Specifiek eindgebruik 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

9.2. Overige informatie 
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Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 10.2. Chemische stabiliteit  

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. 

 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties  

Onder normale opslag en gebruiks condities, zouden er geen gevaarlijke ontbindings producten gevormd worden. 

 10.4. Te vermijden omstandigheden  

      Hitte 

 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen  

Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren. 

 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten  

Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. 

 
 

 
 

       Gevaarlijke ingrediënten: 
       HOCHMOLEKULARE ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE/ HYDROTREATED HYDROCARBONS, DESTILLATE 
       DERMAL               RBT            LD50              >2000            mg/kg 
       ORAL                    RAT            LD50              >5000            mg/kg 

       Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar. 

 

 

 
 

 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid  

Biologisch afbreekbaar. 
 

 12.3. Bioaccumulatie  
 

                   Geen gegevens beschikbaar. 

 12.4. Mobiliteit in de bodem  

Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd. 

 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
       PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie. 

 12.6. Andere schadelijke effecte                                                                                                                                                                                
       Verwaarloosbare ecotoxiciteit. 

 

 RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  

 13.1. Afvalverwerkingsmethoden  
 

      Verwijderingshandelingen:    In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen. 
      Verwijderen van verpakking: Verwijderen door naar een goedgekeurde stortplaats te brengen of door middel van een andere 
                                                    methode voor gevaarlijk of giftig afval. 
       Opmerking:                          De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met 
                                                    betrekking tot verwijdering. 
 

 RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  

14.1. VN-nummer  

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving 
 

 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
 

 14.3. Transportgevarenklasse(n)  

ADR 

Transport hazard class(es) (ADR) : Niet van toepassing 
IMDG 

Transport hazard class(es) (IMDG) : Niet van toepassing 
IATA 

Transport hazard class(es) (IATA) : Niet van toepassing 
ADN 

Transport hazard class(es) (ADN) : Niet van toepassing 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

11.1. Informatie over toxicologische effecten 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
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RID 

Transport hazard class(es) (RID) : Niet van toepassing 

 14.4. Verpakkingsgroep  
 

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing 

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing 

 14.5. Milieugevaren  
 

Milieugevaarlijk : Neen 

Mariene verontreiniging : Neen 

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar 
 

 

 RUBRIEK 15: Regelgeving  

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

 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling  

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

 

 RUBRIEK 16: Overige informatie  
      Overige informatie:         Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 2015/830. 
                                               *Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd. 
      Zinnen van deel 2 / 3:      EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
                                                H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
      Wettelijke ontkenning:    De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende 
                                                opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade                            

   die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product. 
 

 
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden 
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. 


