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TOELATINGSAKTE 
Correctie  

 
De Minister van Leefmilieu beslist: 

 
 
 
§1.Het biocide: 

 
MADUROX SANIO II is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken 

van biociden 
 
Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste 

werkzame stof voor productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. 
 
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: 

 
DYRUP SAS  
ZI Montplaisir, rue Jean le Rond d'Alembert  25  
FR 81000 ALBI 
Telefoonnummer: 00330563782094 (van de verantwoordelijke voor het op de markt 

brengen) 
 
- Handelsbenaming van het product: MADUROX SANIO II 
 
- Toelatingsnummer: 3104B 
 
- Toegelaten gebruiker(s): Grote publiek en professioneel 
 
- Circuit: vrije circuit 
 
- Doel waarvoor het product bestemd is: 
 

o Insecticide 
o Fungicide 
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden: 
 

o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing 
 
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel: 
 
Propiconazool (CAS 60207-90-1):  0.124 % 

Tebuconazool (CAS 107534-96-3):  0.042 % 

Cypermethrin (CAS 52315-07-8):  0.06 % 

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6):  0.042 % 

 
- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is: 
 
8 Houtconserveringsmiddelen 

Uitsluitend toegelaten als preventieve en curatieve houtbescherming met een insecticide en 

fungicide werking.  Bestemd voor timmer- en constructiehout (risicoklasse 1, 2 en 3).  

 
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS: 

 

Code Pictogram Pictogram 

GHS07 

 
GHS09 

 
 
Signaalwoord: Gevaar 
 

Code H Omschrijving H 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

 

Code EUH Omschrijving EUH 

EUH208 Bevat propiconazole, BIT en mengsel van CMIT/MIT. Kan een allergische 

reactie veroorzaken 
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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: 
 

Preventief tegen insecten en zwammen : 

- bestrijken – begieten :  180 g/m² 

- drenking :  30 kg/m² 

 

Curatief tegen insecten: 

- bestrijken – begieten :  300 ml/m² 

- injectiebehandeling :  800 ml/m² 

 

Curatif tegen zwammen : 

- bestrijken – begieten :  500 ml/m², in meerdere malen aan te brengen 

- injectiebehandeling:  1,5 l/m² 

 

De behandeling door injectie is bestemd voor professionele verbruikers. 
 
 

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof: 
 
 
- Producent MADUROX SANIO II: 

 
DYRUP SAS , FR 
 

- Producent Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 
 
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (SITE EXPLOIT) Gemeinschaft mit 

beschraenkter Haftung, DE  

 
- Producent Cypermethrin (CAS 52315-07-8): 

 
WOODCHEM , NL  

 
- Producent Propiconazool (CAS 60207-90-1): 

 
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. , BE  

 
- Producent 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6): 

 
TROY CHEMICAL COMPANY BV BV, NL  
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§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. 
- 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 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). 
 

 

 

§6.Indeling van het product: 
 
- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS: 
 

Code H Klasse en categorie 
H400 
  

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - 

categorie 1 

H317 
  

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - 

huidallergeen categorie 1 

H410 
  

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) 

- categorie 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local%20Settings/Temp/www.poisoncentre.be
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§7.Score van het product: 
 
Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 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: 3,0 
 

 

Brussel, 
 
Nieuwe toelating op 31/01/2005 
Correctie le 05/12/2005 
Overdracht op 01/09/2006 
Verlengd op 12/12/2006 
Verlengd op  16/02/2009 
Verlengd op  21/05/2010 
Verlengd op  12/05/2014 
Hernieuwing, wijziging van samenstelling en classificatie volgens CLP-GHS op 03/08/2015 
Correctie op 
 
 
 

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU, 
 
 

 
Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides 
Lucrèce Louis 
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