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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
1.1. Productidentificatie 
Productvorm : Mengsel 

Productnaam : Hoeka Spack Spray 

Productcode : 1500059080300 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Bestemd voor het grote publiek 

Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik,Professioneel gebruik,Industrieel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) 
Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, 
dienstverlening, ambachtslieden) 
Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten* in een industriële 
omgeving 
Spuiten buiten industriële omgevingen 
Spuiten in een industriële omgeving 

Functie of gebruikscategorie : Reparatiespack  -  spray, Aanbrengen door middel van verspuiten 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
Noodnummer : SPS B.V.: +31 (0)85 782 14 80    (08:00 - 17:00) 

     
NL -  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  (NVIC)  
Telefoonnummer noodgevallen (24 uur):    +31 30 274 88 88    [Emergency telephone (24h)] 
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.  
(Only for doctors to inform accidental poisoning) 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II 

van REACH) 

Spuitbus, categorie 1 H222;H229   

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en) 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

Leverancier 

SPS BV (Hoeka) 

Zilverenberg 16 

5234 GM 's-Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)85 782 14 80 - F +31 (0)85 782 14 81 

info@hoeka.nl - www.hoeka.nl 

Verantwoordelijke opmaak VIB 

Mantech Nederland B.V. 

Kobaltweg 7 

Postbus 39 

5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland 

T +31 (0)73 70 70 112 - F +31 (0)73 64 43 861 

info@mantechbv.nl - www.mantechbv.nl 
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www.hoeka.nl
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. 
P102 - Buiten bereik van kinderen houden. 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 
°C/122°F. 
P261 - Inademing van spuitnevel vermijden. 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

Extra zinnen : (NL): Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. 

Kinderveilige sluiting : Niet van toepassing 

Tastbare gevarenaanduiding : Niet van toepassing 

2.3. Andere gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
3.1. Stoffen 
Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 
Opmerkingen : Drijfgas 
 
 

 

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

dimethylether 
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de 
werkvloer (NL) 
(Noot U) 

(CAS-Nr) 115-10-6 
(EG-Nr) 204-065-8 
(EU Identificatie-Nr) 603-019-00-8 
(REACH-nr) 01-2119472128-37 

25 - 50 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

 

 

 
 

 

Noot U (tabel 3): Als zij in de handel worden gebracht, moeten gassen worden ingedeeld als „gassen onder druk”, in een van de groepen 
samengeperst gas, vloeibaar gas, sterk gekoeld vloeibaar gas of opgelost gas. De groep hangt af van de fysische toestand waarin het gas is 
verpakt en moet daarom per geval worden toegewezen 

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 
EHBO na inademing : Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in 

de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij 
twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Het product wordt niet als irriterend voor de huid beschouwd. 

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen.  Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver 
stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden.  Een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten : Tot dusverre staan er geen inlichtingen ter beschikking over acute en/of vertraagd 

optredende symptomen en gevolgen na blootstelling ter beschikking. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 
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Noodprocedures : Omstaanders uit de gevarenzone houden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Hulpdiensten uitrusten met aangepaste bescherming. Schoonmaakpersoneel uitrusten met 
aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : Aanbevolen ademhalingsbescherming gebruiken. 

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

binnendringt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Reinigingsmethodes : Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste 

materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of 
diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met 
de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13). NIET in het riool 
wegspoelen. 

Overige informatie : Zorg voor een adequate ventilatie. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  Informatie inzake berging 

- zie hoofdstuk 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 
Extra gevaren bij verwerking : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te 

vermijden. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen - niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische 
elektriciteit. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een 
hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Koel bewaren. Zorg ervoor dat alle nationale/lokale voorschriften nageleefd worden. 

Opslagplaats : De houder niet hermetisch (gasdicht) sluiten. Opslaan in een droge, koele, goed 
geventileerde ruimte. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
8.1. Controleparameters 
 

dimethylether (115-10-6) 

Duitsland TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen  

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 950 mg/m³ [ NL 2007;  Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) ] 

Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1500 mg/m³ [ NL 2007;  Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) ] 

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen: 

Was handen vòòr een pauze of aan einde van uw werkzaamheden. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Nauwaansluitende bril. 
 
  

Bescherming van de handen: 

Handschoenen van nitrilrubber. Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie. De precieze penetratietijd kunt u te 
weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. 
 

Bescherming van de ogen: 

Nauwaansluitende bril 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Gecombineerd gas-/stofmasker met filtertype AX/P2 
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Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Gas 

Voorkomen : Aërosol. 

Kleur : wit. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Niet bepaald. 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : Niet bepaald. 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : -24 °C 

Vlampunt : -42 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Vanwege aerosol niet bruikbaar. 

Dampspanning : 5200 hPa 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Niet bepaald. 

Dichtheid : ≈ 1,187 g/cm³   @ 20 °C 

Oplosbaarheid : Verwaarloosbaar. 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Niet bepaald. 

Ontploffingseigenschappen : Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke 
damp-/luchtmengsels is mogelijk. 

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar 

Explosiegrenzen : 3 - 18,6 vol % 

9.2. Overige informatie 
VOC-gehalte : 430,4 g/l 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 
10.1. Reactiviteit 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gevaarlijke reacties bekend. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

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

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
11.1. Informatie over toxicologische effecten 
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld 

pH: Niet bepaald. 
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Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

pH: Niet bepaald. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 
 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Ecologie - algemeen : Geen gegevens over ecotoxiciteit. 

Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

dimethylether (115-10-6) 

LC50 vissen 1 > 4000 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Andere schadelijke effecten 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Niet met het huisvuil verwijderen. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
Overeenkomstig met ADR 

ADR 

14.1. VN-nummer 

UN 1950 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D) 
 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

2.1 

 

14.4. Verpakkingsgroep 

Niet van toepassing 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk : Nee 
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Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

Classificeringscode (ADR)  : 5F  

Bijzondere regeling (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E0 

Transportcategorie (ADR) : 2 

Tunnelbeperkingscode (ADR) : D  

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code 
Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): 

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 
2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste 
stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met 
water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore 
vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, 
ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 
1272/2008 zijn opgenomen. 

dimethylether 

 

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH 

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld 

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EU) nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 

betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 

 

  

VOC-gehalte : 430,4 g/l 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 
 

 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

1.1 Productcode Gewijzigd  
 

 
 

 

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Flam. Gas 1 Ontvlambare gassen, categorie 1 

Press. Gas Gassen onder druk 

H220 Zeer licht ontvlambaar gas. 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. 
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H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. 

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 

 

Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 
1272/2008 [CLP]:  

Aerosol 1 H222;H229  
 

 

 

 

VIB EU (REACH bijlage II) 

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. 


