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TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I en classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op: 22/06/2016

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :

Embasol Houtwormdood is toegelaten in overeenstemming met het artikel 51 van het
koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken
van biociden.

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd
binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 30/04/2019.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

HOETMER B.V.
Archimedesstraat 2
NL NL 3316 AB DORDRECHT
Telefoonnummer: +31 786350720 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Embasol Houtwormdood

- Toelatingsnummer: 12806B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o vloeistof
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Permethrin (CAS 52645-53-1): 0.25 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT8 Houtconserveringsmiddelen
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
a) voor het behandelen van hout onder dak dat dor insecten is aangetast
b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter
voorkoming van aantasting door insecten.
Het middel mag preventief uitsluitend gebruikt worden door of onder toezicht van
personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het
gebied van houtverduurzaming , en door deze bedrijven zijn belast met utivoeringstaken
betreffende houtverduurzaming.

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk

Xn Schadelijk

Code Omschrijving
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R38 Irriterend voor de huid
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS08
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GHS09

Code H Omschrijving H
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH Omschrijving EUH
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
EUH208 Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken

o Voor professioneel gebruik:

Code P Omschrijving P
P273 Voorkom lozing in het milieu R
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts

raadplegen
HR

P331 GEEN braken opwekken HR
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen R
P405 Achter slot bewaren O
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of

bijzonder afval.
R

HR: Highly Recommended 
R: Recommended
O: Optional

o Voor het grote publiek:

Code P Omschrijving P
P273 Voorkom lozing in het milieu R
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts

raadplegen
HR

P331 GEEN braken opwekken HR
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen R
P405 Achter slot bewaren HR
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of

bijzonder afval.
HR

HR: Highly Recommended 
R: Recommended
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§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

o Voor professioneel gebruik:

Verdelgt houtworm en anderen houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste 
toepassing gedurende lange tijd heraantasting.  

Preventieve toepassing:
Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m² hout (dit is
ca. 125 ml per m²) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. 
dompelen, drenken of vacuümmethoden.

De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
dompelen          : tenminste 20 liter per m³ hout
drenken en        : 30-40 liter per m³ hout

  dubbelvacuüm
vacuüm/druk     : 40-75 liter per m³ hout

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben
ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen
worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.

Curatieve toepassing: 
Het houtwerk eerst van stof , vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij 
aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het 
aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. 
Boormeel en afvalhoud moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. 
Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen 
verwijderen. 
Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² ( dit is ca. 250 ml per m²) van 
het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. 
De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per 
bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. 
Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) moet het houtwerk 
plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.  

Opmerking: 
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te
controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen,
dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

o Voor het grote publiek:
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Verdelgt houtworm en anderen houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste 
toepassing gedurende lange tijd heraantasting.  

Curatieve toepassing: 
Het houtwerk eerst van stof , vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij 
aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het 
aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. 
Boormeel en afvalhoud moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. 
Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen 
verwijderen. 
Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² ( dit is ca. 250 ml per m²) van 
het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. 
De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per 
bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. 
Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) moet het houtwerk 
plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.  

Opmerking: 
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te 
controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, 
dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Embasol Houtwormdood:

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
DE 57319 Bad Berleburg

- Producent Permethrin (CAS 52645-53-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GmbH
Katzbergstrasse 1
DE 40764 Langenfeld

§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB
van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de 
gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
toelatingshouder.

- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 
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betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 

aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

- Het middel mag preventief uitsluitend gebruikt worden door of onder toezicht van 
personen , die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op gebied
van houtverduurzaming, en door deze bedrijven belast zijn met uitvoeringstaken 
betreffende de houtverduurzaming.

§6.Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
Xn Schadelijk
N Milieugevaarlijk

- Gevaar CLP-GHS:

Code Omschrijving
H304 Aspiratiegevaar - categorie 1
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§7.Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB
van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten werd de volgende score toegekend
aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Toegelaten op 16/11/2006
Verlenging op 21/05/2010
Verlenging op 12/05/2014
Verlenging post-annex I en classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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