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Blad met veiligheidsgegevens       Vorige revisie : 
(Volgens bijlage II – reglementering REACH 1907/2006)    Bijgewerkt op:  26 / 02 / 2009 

Versie : 1 

 

REDLIGHT    -  TOUPRET   
 

1-Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming  

 
1-1 Handelsnaam :   REDLIGHT  

 

1-2 Toepassing van de stof/van de bereiding :   Vulmiddel voor snelle herstellingen 

 

1-3 Fabrikant/leverancier : TOUPRET SA 

 24, rue du 14 juillet 

 F 91813  Corbeil-Essonnes Cedex 

Tél : + 33 (0) 1 69 47 20 20 

Fax : + 33 (0)  1 60 75 87 11 

Email : sginet@toupret.fr 

 

2-Gevaren 
 

2-1 Gevaaromschrijving :  

Schadelijke effecten voor de gezondheid : Vervalt 

Effecten voor het milieu : Vervalt 

Fysische en chemische gevaren :  Vormt geen speciaal gevaar bij normale 

gebruiksomstandigheden. 

2-2 Classificatie van de bereiding : Dit product is niet geklasseerd als een “gevaarlijke bereiding” 

volgens de Richtlijn 1999/45/CE. 

 

3-Samenstelling en informatie over de bestanddelen  

 
3-1 Samenstelling :  Waterig product van bindmiddelen, minerale vul- en 

toeslagstoffen. 
 

3-2 Componenten die een gevaar vormen volgens de Richtlijn Gevaarlijke stoffen 67/548/EEG : Geen. 

 

 

4-Eerste-hulpmaatregelen 

 
4-1 Algemene informatie :  Er is geen enkele bijzondere voorzorgsmaatregel vereist. 

In geval van twijfel of als de symptomen blijven aanhouden, 

dient een arts te worden geraadpleegd. Een bewusteloze persoon 

mag men NOOIT iets laten innemen  

 

4-2 Na het inademen :  Niet betrokken. 

 

4-3 Na huidcontact : Trek de vervuilde kledingstukken uit. Wassen met zeepsopje. 

Gebruik geen oplos- of verdunningsmiddelen. 

 

4-4 Na oogcontact : Onmiddellijk en overvloedig met water wassen, gedurende 

minimaal 10 minuten; houd de oogleden daarbij goed 

opengesperd. Ingeval van aanhoudende irritatie, dient een 

oogarts te worden geraadpleegd. 

 

4-5 Na inslikken : Ingeval van toevallige inname, een beroep doen op een arts.  

 De patiënt niet laten braken. 
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5-Brandbestijdingsmaatregelen 

 
5-1 Aanbevolen blusmiddelen : Alle blusmiddelen mogen worden gebruikt: poeder – 

waterspray – schuim bestand schuim. 

 

5-2 Aanbeveling :  Aan de brand blootgestelde gesloten verpakkingen met water 

afkoelen.  

Zorg ervoor dat het bluswater niet in de riolering of in 
waterlopen kan belanden. 

 

6- Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

 
6-1 Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Niet nodig. 

 

6-2 Maatregelen ter bescherming van het milieu Zorg ervoor dat niets terecht kan komen in de riolering of 

waterlopen. 

 

6-3 Procedure voor het reinigen : Recupereer zoveel mogelijk van het product. 

 Om restanten te verwijderen, zie § 13. 

 Bij voorkeur schoonmaken met detergent. 

 

7- Hantering en opslag 

 
Algemene inlichtingen: Er is geen enkele bijzondere voorzorgsmaatregel vereist. 

 

7-1 Handeling : 

Maatregelen voor een verwerking zonder gevaar: Geen 

 

Maatregelen tegen brand of ontploffing : Geen 

 

7-2 Opslag :  Er zijn geen speciale voorschriften met betrekking tot 

veiligheid. 

 Opslag omstandigheden : Om de kwaliteiten en de eigenschappen van het product te 

kunnen garanderen :  

 - Aanbevolen : - bewaren: hou de verpakking goed gesloten,  

- vorstvrij,  

- de temperatuur mag niet boven 30°C komen. 

 - Afgeraden : Indien het product lang wordt bewaard en/of in geval van een 

slecht gereinigd of niet gesloten recipiënt, kan zicht een 

bacteriële besmetting ontwikkelen. 

 

 Verpakkingsmateriaal : het originele 
 

8- Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
 

8-1 Componenten waarvan de drempelwaarden in iedere werkpost dienen te worden gecontroleerd : Geen 
 

 8-2 Bewaking van de blootstelling : 

8-2-1-1 Persoonlijke beschermingsvoorzieningen : 

- Ademhalingsbescherming : Niet nodig. 

- Handbescherming : Niet nodig. 

- Oogbescherming : Niet nodig. 

- lichaamsbescherming : Niet nodig. 

8-2-1-2 Algemene beschermende en hygiënische  

maatregelen : Tijdens het gebruik mag niet worden gegeten, gedronken of 

gerookt.  

8-2-2 Beperking en bewaking van de blootstelling  

van het milieu :  Over de bereiding zelf is geen enkel gegeven beschikbaar. 
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9- Fysische en chemische eigenschappen 
 

9-1 Algemene gegevens : 

- Vorm : Pasta. 

- Kleur : Wit. 

- Reuk : Specifiek voor het product 

9-2 Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid : 

- pH : Neutraal – Ongeveer 8  - 10 

- Dichtheid : Ongeveer 0,35 

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met : Dispergeerbaar (in alle verhoudingen) 

- menigte VOS :  Niet bepaald 
 

10- Stabiliteit en reactiviteit 
 

10-1 Stabiliteit : Stabiel bij omgevingstemperatuur en in normale 

gebruiksomstandigheden. 

10-2 Gevaarlijke reacties : Geen gevaarlijke reactie bij normale opslagomstandigheden. 

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten in normale 

opslagomstandigheden. 
 

11- Toxicologische informatie 
 

Over de bereiding zelf is geen enkel gegeven beschikbaar. 
 

12- Milieu-informatie 
 

Over de bereiding zelf is geen enkel gegeven beschikbaar. 

Niet in de riolering of in waterlopen gieten.  
 

13- Instructies voor verwijdering 
 

13-1 Product : 

Aanbeveling : Niet in de riolering of in waterlopen gieten  

Verwijdering methode : Verwijdering zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen via het 

huishoudelijk afval. 

Respecteer de geldende plaatselijke voorschriften. 

13-2 Verontreinigde verpakkingen : Recycleerbaar. Verwijderen in overeenstemming met de 

wettelijke voorschriften. 

 

14- Informatie met betrekking tot her vervoer 

 
14-1 Volgens de ADR-reglementering voor vervoer langs de weg, de RID-reglementering voor het spoor, IMDG-

reglementering voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer :  

Deze bereiding wordt als niet gevaarlijke geklasseerd. 

 

15- Wettelijk verplichte informatie 
 
15-1 Overeenkomstig de Richtlijn voor Gevaarlijke bereidingen 1999/45/CE :  

Deze bereiding is niet onderworpen aan een etikettering. 
 
 15-2 Volgens reglementering 2004/42/CE (VOS) : 

Deze bereiding is niet onderworpen aan een etikettering. 
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16- Overige informatie 
 

Aanbevolen toepassingen: voor meer detail zie het technische gegevensblad. 

 

Omdat wij geen kennis hebben van de omstandigheden waaronder de gebruiker werkt, zijn de inlichtingen vermeld 

op dit veiligheidsblad gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en op de Europese en nationale voorschriften.   

 

Dit blad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzingen maar vervangt deze niet. De inlichtingen op dit 

blad zijn gebaseerd op de stand van onze kennis met betrekking tot het desbetreffende product op de aangegeven 

datum. Deze inlichtingen worden te goeder trouw gegeven. Wij willen de gebruikers bovendien attent maken op de 

risico’s die zij eventueel lopen wanneer zij een product gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in 

paragraaf 1 zijn vermeld.  

 

Dit blad neemt niet weg dat de gebruiker alle reglementeringen in verband met zijn activiteit dient te kennen en toe 

te passen. Hij zal op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid alle voorzorgsmaatregelen nemen nodig voor het 

gebruik dat hij van het product maakt. 

 

De inlichtingen op dit blad dienen te worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met 

betrekking tot ons product. Zij mogen niet worden beschouwd als een waarborg tegen de eigenschappen van het 

product. 

 


