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  Uw brief van: 

Uw kenmerk: 
   
   

 

   
Ons kenmerk: 
Datum: 

MRB/KD/2010/1285/ 
 

  

  

TROY CHEMICAL COMPANY 
UIVERLAAN 12E 
NL 3140 AC MAASSLUIS 
 

  
Bijlage(n):     
   
Telefoon Onthaal: 02/524.95.83  
Fax : 02/524.96.03 

 

E-mail : kathelyn.dumortier@health.fgov.be

 

 

 
 
Aanvraag tot toelating voor het product: TWP 085 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
 
In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 01/07/2010, de datum 
waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het opnemen van de laatste 
werkzame stof IPBC  voor productsoort 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG in 
voege zal treden. 
 
Zo voor de datum van 01/07/2010 een ontvankelijke aanvraag werd ingediend voor toelating 
of voor wederzijdse erkenning van de toelating overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 22 mei 2003 kan de Minister de verlenging van de huidige toelating 
toestaan voor de minimale periode die voor de afhandeling van de aanvraag tot toelating of tot 
wederzijdse erkenning van de toelating noodzakelijk is.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
      De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, 
 
 
 
 
        R. HUYSMAN. 
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TOELATINGSAKTE 
 

Gelet op de aanvraag ingediend op: 31/03/2010 
 

De Minister van Leefmilieu beslist: 
 
 
 
§1. Het biocide : 
TWP 085 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 
mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals gewijzigd 
door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005. 
 
In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 01/07/2010, de datum 
waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het opnemen van de laatste 
werkzame stof IPBC  voor productsoort 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG in 
voege zal treden. 
 
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 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 
moeten op elke verpakking 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: 
 
TROY CHEMICAL COMPANY BV 
UIVERLAAN 12E 132 
NL 3140 AC MAASSLUIS 
Telefoonnummer: 31105927494 (van de verantwoordelijke voor het op de markt 
brengen) 

 
- Handelsbenaming van het product: TWP 085  

 
- Toelatingsnummer: 3010B 

 
- Doel waarvoor het product bestemd is : fungicide 
 
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof 
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel : 
 

 
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool / 
propiconazool (CAS 60207-90-1) 0.24 %   
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6) 0.75 %   
 
- Gebruik waarvoor het product toegelaten is: 
 

 Productsoort: 8 Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar watergedragen 
houtbeschermingsmiddel tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor binnen-en 
buitenshuis, voor particulieren, professioneel en industrieel gebruik. Het hout mag niet 
in direct contact komen met de grond of onder water 

 
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar) 
 
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen: 
 

- Voor Professioneel gebruik :   
 
Code Omschrijving 
 S23 Spuitnevel niet inademen  
 S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen 
 S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

 Bevat propiconazole : kan een allergische reactie veroorzaken    
 

- Voor het grote Publiek : 
 

Code Omschrijving 
 S2 Buiten bereik van kinderen bewaren 
 S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

 Bevat propiconazole : kan een allergische reactie veroorzaken    
 
 

§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: 
 

Professioneel gebruik : met een kwast, roller of spuiten, 250ml/m².    
 
Industrieel gebruik : vacuum/impregneren onder druk : gebruik zoveel mogelijk als nodig
om een totale fungicide opname in het hout te bereiken van 340 gr/m³.      
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o Voor het grote publiek: 
 

 gebruik met een kwast of roller, 250ml/m²     
 
 

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

- 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 verkoopscijfers aangegeven  zijn 
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 
14/1/2004 betaald wordt. 

- Toegelaten verpakkingen: 
  

o Voor professioneel gebruik:tot 20L 
o Voor het grote publiek: tot 5L 
o Voor industrieel gebruik : tot 200L 

- Uitsluitend toegelaten in de volgende kleurvariaties : kleurloos, rood, geel, groen, 
zwart.  

 
§5. Indeling van het product: 
 
  niet geklassificeerd  
 

 
§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het 
KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het 
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 
10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van 
de jaarlijkse bijdrage: 0,0  

 
Brussel, toegelaten op 
 
 

 
       VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 

 
Het diensthoofd, 

 
 
 
          Ir. Marc Leemans 


