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TOELATINGSAKTE 

Overdracht en wijziging van handelsbenaming 
 

Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/09/2010 
 

De Minister van Leefmilieu beslist: 
 
 
 
§1. Het biocide : 
Xyladecor Houtwormverdelger 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. 
 
Deze toelating is geldig tot: 14/05/2014 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese 
Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stof voor productsoort 8 in 
bijlage I of IA 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: 
 
AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM  NV 
G. Levisstraat 2   
BE 1800 VILVOORDE 
Telefoonnummer: 02/254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt 
brengen) 

 
- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Houtwormverdelger  

 
- Toelatingsnummer: 985B 

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

Permethrin (CAS 52645-53-1) : 0.2 %   
 
 
- Gebruik waarvoor het product toegelaten is: 

 Productsoort 8: 
 

Uitsluitend toegelaten voor de behandeling van hout tegen houtetende insecten door
plaatselijke toepassing door bestrijken, drenking of bespuiting onder lage druk   

 
 
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen: 
 
 N Milieugevaarlijk   

            
 Xn Schadelijk   

            
   
 Omschrijving 
 R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken   
 R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken   
 R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken   
 R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken   
 R57 Vergiftig voor bijen   
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
 S24 Aanraking met de huid vermijden 
 S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
 S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de 

verpakking of het etiket tonen 
 S23 Dampen niet inademen 
 S2 Buiten bereik van kinderen bewaren 
 S37 Draag geschikte handschoenen 
 S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder 

afval brengen 
 S13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder 
 S29 Afval niet in de gootsteen werpen 
 Voedingsmiddelen en hun grondstoffen niet in contact brengen met 

behandelde oppervlakken tenzij ze vooraf werden gereinigd    
 Bevat destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte fractie (CAS 
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64742-47-8) 
 Bevat permethrine. Kan een allergische reactie veroorzaken 
 Antigifcentrum : 070/245 245 

 
 

§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: 
 
 

Onbehandeld hout :  
Bevloei de oppervlakken, uiteinden, verbindingen met 2 borstel- of spuitlagen. Inspuiten 
in vluchtgaatjes op 7 à 10 cm en de behandeling herhalen.  
Gepolijst hout :  
Inspuiten in vluchtgaatjes op 5 à 7 cm. Bevloei de verbindingen. Veeg het overtollige
weg.  
Gebruiksdosis: Risicoklasse 1 en 2 : 
 - voor curatieve behandeling : 300 g/m² door injectie en besproeiing.  
- voor preventieve behandeling : 200g/m² door strijken, besproeiing of korte dompeling.  

 
 

§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. 

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 
is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer 
informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen 
(www.poisoncentre.be). 
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§5. Indeling van het product: 
 
 

 N Milieugevaarlijk   
 Xn Schadelijk   

 
Geen klasse  

 
§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: 3,0  

 
 
Brussel, toegelaten op 14/02/1985 
Hernieuwd op 02/12/1996 
Verlengd op 05/08/1998 
Verlengd op 30/09/1998 
Overgedragen en gewijzigd op 23/02/2006 
Hernieuwd op 23/11/2006 
Verlengd op 21/05/2010 
Overgedragen en gewijzigd (naam) op 
 
 
 
 
 

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 
Directeur Generaal 

 
 
 
 
R. Moreau 
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