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HOETMER BV 
Tav Dhr Trompetter 
Singel 271 
NL 3311 KS DORDRECHT 
Nederland 
 

  

Bijlage(n):      
   
Telefoon Onthaal: 02/524.95.78  
Fax : 02/524.96.03 

 

E-mail : eric.nijs@health.fgov.be 

 

 

 
 
Betreft: Post annex I verlenging van bestaande toelating in kader aanvraag tot  wederzijdse erkenning 
toelating voor het product: Embalit P 
 
 
Geachte heer, 
 
We hebben de eer u mee te delen dat we uw toelatingsaanvraag ontvangen hebben en dat deze 
geklasseerd is onder het dossiernummer 2285. 
 
De verlenging van de bestaande toelating kan worden toegekend. Het dossiernummer van de 
aanvraag tot wederzijdse erkenning zal u later worden meegedeeld. 
 
In bijlage gaat de toelating. Deze toelating is geldig tot  op de datum waarop uw aanvraag tot 
wederzijdse erkenning van de toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de 
Europese Commissie en maximaal tot 31/03/2012 , de limietdatum voor naleving van art. 16 
lid 3 van de richtlijn 98/8/EG.. 
 
 
Hoogachtend, 
 
      De Inspecteur-directeur van het leefmilieu, 
 
 
 
 
 
        R. HUYSMAN. 
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TOELATINGSAKTE 
Verlenging post-annex I opname 

 
Gelet op de aanvraag ingediend op: 01/04/2010 

 
   

 
 

De Minister van Leefmilieu beslist: 
 
 
 
§1. Het biocide : 
Embalit P 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. 
 
Deze toelating is geldig tot  op de datum waarop uw aanvraag tot wederzijdse erkenning van 
de toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en 
maximaal tot 31/03/2012 , de limietdatum voor naleving van art. 16 lid 3 van de richtlijn 
98/8/EG... 
 
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: 
 
HOETMER B.V. 
Singel 271 -D 
NL 3311 KS DORDRECHT 
Telefoonnummer: 0031/786350720  

 
- Handelsbenaming van het product: Embalit P  

 
- Toelatingsnummer: 7407B 
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- Doel waarvoor het product bestemd is  

fungicide 
 
 
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:  
     -vloeistof   
 
- 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; 100.0 gr/l   

 
 
- Gebruik waarvoor het product toegelaten is: 

  Producttype: 
 8 Houtconserveringsmiddelen: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als 
middel voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels met
uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of
water. Uitsluitend voor professioneel gebruik 
        

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

 N Milieugevaarlijk   

            
 
 
 R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken   
S24 Aanraking met de huid vermijden 
S37 Draag geschikte handschoenen 
S60 Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren 
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / 

veiligheidskaart 
 Bevat propiconazole. 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: 
Het hout behandelen in een industriële installatie, bijvoorbeeld een dompel/drenk 

installatie of een vacuüm- en drukinstallatie. De concentratie van de te gebruiken 
oplossing van het middel is afhankelijk van houtsoort, houtafmeting, toepassingstechniek 
en bestemming. De retentie is alleen afhankelijk van de toepassing. Zie voor de retentie de 
volgende tabel. 

 

Toepassing middelconcentratie (%) en in 
te brengen hoeveelheid 
oplossing (1) 

 

Retentie 

 Vacuüm/druk dompelen, 
drenken, 
dubbel vac. 

 

Hout onder dak,(met 
vochtbelasting) 

     1 % 
     75 l 
 

   3 - 8% 
 10 - 25 l 

         0,75 kg/m³ 

Hout buiten, niet in 
contact met de grond 
of water 

    1 % 

    75 l 

    3 - 8% 
  10 - 25 l 

         0,75 kg/m³ 

De controle of de juiste gebruiksconcentratie is bereikt kan geschieden met behulp van 
een areometer. 
Wanneer de temperatuur van de oplossing beneden de 5 ºC daalt dient het impregneren 
gestaakt te worden. 

De druktijden bij de vacuüm-drukmethode en de dubbelvacuümmethode en de duur van 
het dompelen en drenken zijn afhankelijk van de houtsoort, houtdikte en de op te nemen 
hoeveelheid verduurzamingsmiddel. 

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen, zoals boren en 
inkepen te hebben ondergaan. 
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§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. 

- Uitsluitend voor professioneel gebruik 
 

 
 

§5. Indeling van het product: 
 

N : milieugevaarlijk  
 
Geen klasse 

 
 
 

Brussel, toegelaten op 19/07/2007, 
Verlengd op  
 
 
 
 
 
     Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 
       Het diensthoofd, 
 
 
 
 
 
 

 Ir. Marc Leemans 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 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. 

 


