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Veiligheidsfiche 
 
 

 
   

1 Productbenaming LX 2025 
Product Code 30505 - 30506 - 30507 - 30508 

Producttype   Alkalische reiniger voor industrieel gebruik 
Producent / Leverancier 

 
CTEC BVBA 
Hagelberg 15 
2250 OLEN 
 
Tel. +32 14 86 16 13 
Fax. +32 14 86 16 17 
E-mail info@ctec.be  
www.ctec-chemicals.com 

 

2 Identificatie van de gevaren 
 
2.1. Indeling van de stof of mengsel: 
 
2.2. Label elementen: 

 

 

Veroorzaakt huidirritatie                         WAARSCHUWING 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie           WAARSCHUWING 

Signaal woorden: WAARSCHUWING 

GHS07 

 
 

H315  Veroorzaakt huidirritatie 

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 

P260  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

P280  Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen 

P301 + P330 + P331  NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken 

P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigende kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 

P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen 

P332 + P313  Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 

 

PBT    Deze substantie is niet geïdentificeerd als PBT substantie. 

 

 

 

mailto:info@ctec.be
http://www.ctec-chemicals.com/
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3 Samenstelling en informatie over de 
gevaarlijke bestanddelen:  

 

 Gew. % 
 

Informatie: 
 
CAS nr. 
EINECS 
EG annex-Nr. 
REACH Reg. Nr. 
CLP Classificatie 
 
Pictogram 
H-zinnen 
Symbool 
R-zinnen 
 
CAS nr. 
EINECS 
EG annex-Nr. 
REACH Reg. Nr. 
CLP Classificatie 
Pictogram 
H-zinnen 
Symbool 
R-zinnen 
 
CAS nr. 
EINECS 
EG annex-Nr. 
REACH Reg. Nr. 
CLP Classificatie 
 
 
Pictogram 
H-zinnen 
Symbool 
R-zinnen 
 

 
 
1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
014-2119457892-27 
Met. Corr. 1;H290; Skin. Corr. 
1A;H314 
GHS05 
H290; H314 
C 
R35 
 
160875-66-1 
POLYMER 
 
 
Eye. Dam. Cat 1 
GHS05 
H318 
Xi 
R41 
 
141-43-5 
205-483-3 
 
01-2119486455-28-XXXX 
Acute Tox.4; Acute Tox.4; Skin 
Corr. 1B; Acute Tox.4; STOT SE3; 
Aquatic Chronic 3 
GHS05-GHS07 
H312;H302;H314;H332;H335;H412 
C 
20/21/22-34-37 

*  Natriumhydroxide, oplossing < 0,5 % 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

*  Detergent C9-11 ethoxylate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Monoethanolamine 

 
 
 
 
 
 
 
 
< 3 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 3 % 
 

4 Eerstehulpmaatregelen  

 
 
Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. De ogen met geopende leden 

voldoende lang (minimaal 15 minuten) met indien mogelijk lauw water spoelen. Bij 

blijvende irritatie een (oog)arts raadplegen. (Indien mogelijk blijven spoelen). 

 

Ingeval van contact met water en zeep wassen. Bij grote hoeveelheden verontreinigde 

kleding uittrekken, huid spoelen met veel water of douche. Kleding eerst wassen alvorens 

ze opnieuw te gebruiken. 

 

Mond spoelen met water en twee glazen water laten drinken. (Nooit een bewusteloze te 

drinken geven wegens kans op verstikking.)  

Maak strak zittende kleding los, zoals overhemd boord, das of riem.  

Onmiddellijk een arts raadplegen. 

 

Persoon in frisse lucht brengen, warm houden en laten uitrusten. Bij blijvende irritatie een 

arts raadplegen. 

Contact met de ogen 
 
 
 

Contact met de huid 
 
 
 
 

Inslikken 
 
 
 
 

Inademen van aerosol of damp in hoge 
concentraties 
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5 Brandbestrijdingsmaatregelen  

 Geschikte blusmiddelen  Product is niet brandbaar, alle blusstoffen toegestaan als o.a. CO2, schuim, 
bluspoeder, bij grotere branden ook waternevel of water sproeistraal. 

Ongebruikelijke brandgevaren   Niet geclassificeerd als brandbaar. Bij een brand kunnen schadelijke en giftige dampen 
vrijkomen. 

Bescherming van brandweerlieden   In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel 
gebruiken. 

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
van de stof of preparaat 

 

Persoonlijke voorzorgmaatregelen  Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril 

Milieu-voorzorgmaatregelen  Niet in riolering of in het oppervlakte water laten wegstromen 

Bij morsen en/of lekkage  Product opnemen met een absorberend materiaal (droge aarde/zand) en opslaan in 
daartoe geschikte vaten voor afvalverwijdering. 

7 Hantering en opslag 
Hantering 

 
 De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht 

genomen te worden. Zorg voor een oogdouche en veiligheidsdouche in de directe 
nabijheid. 

 Opslag 
 

Samen opslag met andere stoffen 

 Verpakkingen gesloten bewaren. Dit op een koele en goed geventileerde plaats. 
Vorstvrij opslaan. 

 Gescheiden houden van zuren. 
 Houdbaarheid  4 jaar na productiedatum met in achtneming van bovenvermelde opslagcondities. 

8 Maatregelen ter beheersing van 
blootstelling/persoonlijke 
bescherming 

Technische maatregelen 
Arbeidshygiëne 

 
Mond-neusbescherming 

 
 
 

 Zorg ervoor dat oogdouches en veiligheidsdouches dichtbij de werkplaats zijn. 
 Bij arbeid niet eten, drinken of roken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte 

adembescherming dragen. Kortstondig filterapparaat, filter A. 
 Op niet voldoende geventileerde werkplek vereist. 

Huid en lichaam 

 

 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel 
voor de ogen/voor het gezicht. Chemisch bestendige schoenen. Verontreinigende 
kleding onmiddellijk uittrekken. Werkkleding separaat bewaren. 

Handen 

 
Ogen 

     

 Neopreen of PVA wordt aanbevolen. Voor werkpauze en bij beëindiging van het werk 
handen wassen. Bij herhaalt of langdurig gebruik geen dunne wegwerphandschoenen 
gebruiken. 
 

 Vol gelaatsscherm indien spatten mogelijk is. Veiligheidsbril en gelaatsscherm. 
Oogdouche en/of oogspoelmiddel. 

  

9 Fysische en chemische eigenschappen  

Fysische toestand  vloeibaar  

Kleur  kleurloos 

Geur  karakteristiek 

pH  ca. 11,5 

Kookpunt 
Vlampunt 

Bovengrens 
Ondergrens 

Dampspanning 
Relatieve dichtheid 

Oplosbaarheid in water 
Viscositeit 

Dampdichtheid 
Verdampingssnelheid 

 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 ± 1 
 -- 
 n.v.t. 
 n.v.t. 
 -- 
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10 Stabiliteit en reactiviteit  
Stabiliteit  Stabiel 

Te vermijden omstandigheden  Vorstvrij bewaren 

Samen opslag met andere stoffen 
Gevaarlijke ontledingsproducten 

 Gescheiden houden van zuren 
 Niet waarschijnlijk bij aanbevolen opslag en normaal industrieel gebruik. 

11 Toxicologische gegevens  

Werking op de ogen  Product kan bijtend zijn voor de ogen. Symptomen: roodheid, pijn, slecht zien. 

Werking op de huid 
Inademing 

 
Inslikken 

 
Chronische toxiciteit 

 Product kan bijtend zijn voor de huid. Symptomen: roodheid, pijn. 
 Het product kan irriterend werken voor de ademhalingsorganen. Symptomen: 

hoesten, kortademigheid, pijnlijke keel. 
 Symptomen: branderige pijn in de mond, keel, slokdarm en maag. Buikkrampen, 

braken, diarree. 
 Bij herhaald en intensief huidcontact kans op huidaandoeningen. 

12 Ecologische gegevens   

 Ecotoxiciteit 
Mobiliteit 

Persistentie en afbraak 
 
 
 
 

Mogelijke bioaccumulatie 
Andere schadelijke gegevens  

 Toxisch voor water, organisme 800 mg/L LX50 96 uur (forel). 
 Geen gegevens 
 Biologische afbreekbaarheid 

Waarde: > 90 % 
Testduur: 21 d. 
Bepaling: gemakkelijk afbreekbaar 
Methode: OECD 301 A 

 Geen gegevens 
 Product mag niet onverdund op het oppervlaktewater komen. 

13 Instructies bij afvalverwijdering   
Afvalverwijdering  Verwijdering van residuen  Afval en lege verpakking afvoeren volgens wettelijke 

voorschriften via een erkend afvalverwerker.  

 

  Europese Afvalstoffenlijst Voor dit product kan geen afvalstofcodenummer 
overeenkomstig de Europese afvalcatalogus 
toegekend worden aangezien enkel het gebruiksdoel 
door de gebruiker classificatie mogelijk maakt. De 
afvalcodenummer dient in overleg met de 
plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend. 

14 Transportinformatie  

Classificaties als ADR materiaal voor 
wegtransport 

UN-nummer  
ADR klasse 

Benaming van transportdocument 
Gevarenidentificatie 

Verpakkingsgroep 
ADR etiket 

 
 
GEEN 

Classificatie als ICAO/IATA materiaal 
voor luchttransport 

UN-nummer 
Benaming van transportdocument 

IATA Class 
Klasse 

ICA/IATA etiket 

 
 
GEEN 

Classificatie als INDG materiaal voor 
zeetransport 
UN-nummer 

Benaming van transportdocument 
Gevarenidentificatie 

Verpakkingsgroep 
ADR etiket 

EmS 
Marine pollutant 

 
 
GEEN 
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15 Regelgeving  

WGK Klasse  1; in het algemeen niet gevaarlijk voor water 
 

16 Overige informatie  
 

Lijst van relevante R- en H-zinnen: 

H290  Kan bijtend zijn voor metalen 

H302  Schadelijk bij inslikken 

H312  Schadelijk bij contact met de huid. 

H314  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

H315  Veroorzaakt huidirritatie 

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

H332  Schadelijk bij inademing 

H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

R20/21/22  Schadelijk bij inademing, opname door mond en aanraking met de huid 

R34  Veroorzaakt brandwonden 

R35  Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

R37  Irriterend voor de ademhalingswegen 

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel 

  

 

 Alle informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en overeenkomstig 

de meest recente kennis en inzichten weergegeven. Onze onderneming kan er echter niet 

voor instaan dat de informatie in het veiligheidsinformatieblad volledig juist en volledig is. 

De verstrekking van dit veiligheidsinformatieblad vrijwaart de gebruikers van dit product 

niet van het inschatten van de veiligheids-, gezondheids- en milieuadviezen voor hun eigen 

situatie en toepassing. Het is een verplichting voor de gebruiker om dit product met zorg 

te gebruiken en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in acht te nemen. De 

informatie in het veiligheidsinformatieblad wordt door ons te goeder trouw en naar ons 

beste weten verstrekt. Expliciete dan wel impliciete garantie wordt hierbij echter niet 

gegeven. 

  
 
 

 


