
 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

 

EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 10

B – 1060 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing 

   Uw brief van: 
Uw kenmerk: 

   
   

 

   
Ons kenmerk: 
Datum: 

MRB/HC/2008/1618/ 
 

   

   

International Aquatreat 
Nieuwlandlaan 15 

3200 Aarschot 
  

Bijlage(n):      
    
Telefoon: 02/524.95.95   
Fax : 02/524.96.03   

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Aquatreat 427 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte meneer, 
 
 
 
In bijlage gaat de gevraagde toelating.  Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere 
datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van 
de werkzame stof voor de productsoorten 6, 11 en 12 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 
98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product Protectol BN 18 (5501B). 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
      De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, 
 
 
 
 
        R. HUYSMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige Toelating (New à transformer en PDF)\toelating 
nr 5008B (identiek).doc 
Contactpersoon:  
E-mail:  
Tel.: 
Kantoor:  

deidi cools 
heidi.cools@health.fgov.be 
02/524.95.95 http://www.environment.fgov.be 
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TOELATINGSAKTE 

(iden ) 

Gelet op de aanvraag ingediend op: 08/07/2008 

De Minister van Leefmilieu beslist: 

 
 
 
 

tiek
 

 

 
 
 
 
§1. Het biocide : 
Aquatreat 427 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 
22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals 

ewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005. 

n 98/8/EG in voege zal treden. 
it product is identiek aan het product Protectol BN 18 (5501B). 

happen overeenkomen met de in of bij de 
elatingsaanvraag verstrekte gegevens. 

l 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 

g
 
Deze toelating geldt tot: 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de 
Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof voor de 
productsoorten 6, 11 en 12 in bijlage I of IA bij de biociderichtlij
D
 
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen 
is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede 
zijn chemische en fysische eigensc
to
 
 
§2. De aanduidingen opgelegd door artike
moeten op elke verpakking voorkomen : 
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze 
kte staan: 

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

 
reat 

15 

ummer: 016/56.21.21 (van de verantwoordelijke voor het op de markt 
brengen) 

 
- Handelsbenaming van het product: Aquatreat 427 

 
- Toelatingsnummer: 5008B 

 
- Doel waarvoor het product bestemd is: Bactericide, fungicide en algicide 

a

International Aquat
Nieuwlandlaan 
3200 Aarschot 
Telefoonn
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof 

 
Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel : 

 
bronopol (CAS 52-51-7): 18 % w/w 

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is: 
 

ten, coatings, snij-oliën, industriële proceswatersystemen, papier en 
in olie-productie. 

 
Andere aanduidingen : 

 

- 

 

Productsoort 6, 11 en 12  Uitsluitend toegelaten voor de toepassing als bewaarmiddel 
in verpakte produc

- 
 
Xn Schadelijk (+ symbool) 
R 22 Schadelijk bij opname door de mond 
R 37/38 wegen en de huid Irriterend voor de ademhalings
R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel 
S 23 Spuitnevel niet inademen 
S 26 lijk met overvloedig water afspoelen en Bij aanraking met de ogen onmiddel

deskundig medisch advies inwinnen 
S 37/39 dschoenen en een beschermingsmiddel voor de Draag geschikte han

ogen/voor het gezicht 
S 60 Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren 
 

kt worden op plaatsen waar het afvalwater biologisch 
gezuiverd wordt. 

Dit product bevat een stof die zeer giftig is voor waterorganismen; mag 
uitsluitend gebrui

 
 
§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: 

 

ient Aquatreat 427 bij een 
mperatuur lager dan 40°C geïntroduceerd te worden. 

quatreat 
27 dosering 500 tot 2500 ml per 1000 l (100 tot 500 ppm actief ingrediënt). 

 

Aquatreat 427 is bestemd voor verpakte producten met uitzondering van 
geneesmiddelen en cosmetische producten. Aquatreat 427 kan tijdens gelijk welk 
geschikt ogenblik in het productproces of systeem gegoten of ingespoten worden. 
Wanneer een verwarmingsproces gebruikt wordt d
te
 
De maximum concentratie van het actief ingrediënt in eender welke toepassing 
bedraagt 0,1 % (1000 ppm). Aquatreat 427 kan toegepast worden per 125 tot 500 ml 
per 1000 l (25 tot 100 ppm actief ingrediënt) in industrieel proces water en olie 
productie. Ter bewaring van verpakte goederen en coatings is de aanbevolen A
4
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cte lozing van het gebruikte proceswater in de oppervlaktewateren is 

, er een minimum pH van 7, waarbij de 

7 kan wekelijks tot 
aandelijks gebruikt worden in industriële proceswatersystemen. 

in recirculerende koelwatersystemen dient men 

doseringen dient een minimum retentietijd van 18 

Toepassing in koelwatersystemen met éénmalig watergebruik is niet toegestaan. 

of vlambronnen, voedsel, drank of dierenvoeders. Contact met 
etalen vermijden. 

e geschikte oven, 
oorzien van een afzuigsysteem voor zure gassen verbrand worden. 

oorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 

 
 
 
Om slijmvorming te voorkomen wordt 50 à 250 ml Aquatreat 427 per 1000 kg papier 
toegevoegd. Dire
niet toegestaan. 
Bij de daaropvolgende behandeling van het gebruikte water dient men er rekening mee 
te houden dat bij maximum vermelde dosis
temperatuur niet onder de 25 °C mag dalen. 
In snijvloeistoffen wordt Aquatreat 427 het best gebruikt per 0,5 tot 5 liter per 1000 
liter vloeistof (100 tot 1000 ppm actief ingrediënt). Aquatreat 42
m
 
Voor het gebruik van het product 
volgende bepalingen te respecteren: 
- voor de opgegeven maximum

uur gerespecteerd te worden. 
- Rechtstreekse lozing in oppervlaktewater is niet toegestaan 
- 
 
Opslaan bij een temperatuur lager dan 25 °C en niet in de nabijheid van oxiderende 
materialen, warmte 
m
 
Bij lekkage, laten absorberen op zand, aarde of inerte materialen, onmiddellijk 
opvegen en verwijderen. Het oppervlak reinigen met water en wasmiddel. Bij morsen 
van kleine hoeveelheden kan het in de riool gespoeld worden met een grote 
hoeveelheid water. Het geconcentreerde product kan in een daarto
v
 
 

§4. Bijzondere v
onderworpen is: 

atingsakte en vallen onder de 

oet worden opgesteld volgens de voorschriften van het 
Antigifcentrum. 

 
 

5. Indeling van het product

 
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen 

met de gegevens vermeld op deze toel
verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. 

- De bijsluiter m

§ : 
 

 geregistreerde verkopers en gebruik 
voorbehouden aan erkende gebruikers. 

Xn : Schadelijk 
Klasse A, verkoop voorbehouden aan
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russel, toegelaten op 

U 
      Het diensthoofd, 

 
 Ir. M. Leemans 

Op

 
 
 
 
 
 
 

B
 
 
 
 
     Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIE
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

merking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt 
Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en 
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden 
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar. 
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