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TOELATINGSAKTE
Wederzijdse erkenning van toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op: 06/08/2010

Gelet op het advies van het CAB 

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Visir Oljegrunning Pigmentert is toegelaten met toepassing van het artikel 14 van het
koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van
biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 31/03/2020.

Houbaarheidstesten zijn nog in evaluatie. Evaluatierapport van de Noorse autoriteiten m.b.t. de
houdbaarheidstermijn moet zo spoedig mogelijk worden overgemaakt.

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 2 jaar voor de
einddatum van deze toelating worden ingediend.

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:

JOTUN SA
P;O Box 2021 0
NO 3248 Sandefjord
Telefoonnummer: +47 33 45 70 00

- Handelsbenaming van het product: Visir Oljegrunning Pigmentert 

- Toelatingsnummer: BE2012-0016

- Doel waarvoor het product bestemd is: 
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o  fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare formulering op waterbasis (AL)

- Toegelaten verpakkingen:
o Voor professioneel gebruik:

 container  3.0 l    
 container  1.0 l    
 container  10.0 l    

o Voor het grote publiek:

container 10.0 l
container 3.0 l
container 1.0 l

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Tebuconazool (CAS 107534-96-3) (zuiverheidsgraad ?95%) : 0.6 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen
Product bestemd voor de preventieve bestrijding van houtrotschimmels (Basidiomyceten).

Enkel bestemd voor toepassingen buitenshuis (gebruiksklasse 3, UC3). Product zowel
bestemd voor de amateur als de professionele toepasser. Mag enkel toegepast worden door
middel van borstelen.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Houdbaarheidstesten nog in evaluatie

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 
67/548/EEG:

Code Omschrijving
 R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu 

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  

o Voor Professioneel gebruik :
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Code Omschrijving Specificatie
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren

Omschrijving
Bevat 3-jodo-2-propynyl-butylcarbamaat en Kobalt, complexen met boraat en

neodecanoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken

o Voor het grote Publiek :

Code Omschrijving Specificatie
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren

Code Omschrijving
Bevat 3-jodo-2-propynyl-butylcarbamaat en Kobalt, complexen met boraat en

neodecanoaat. 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:

Gebruiksklare formulering.
Toepassingsmethode: Borstelen Dosering: 4 -8 m² hout/Liter product
0,125 - 0,25 l product/ m² hout
Maximale gebruiksdosering: 4 m²/Liter
Na toepassing moet steeds een afwerkingslaag (topcoat) worden aangebracht en dit binnen een
periode van 1 maand na toepassing van Visir Oljegrunning Pigmentert.

o Voor het grote publiek:

Gebruiksklare formulering.
Toepassingsmethode: Borstelen Dosering: 4 -8 m² hout/Liter product
0,125 - 0,25 l product/ m² hout
Maximale gebruiksdosering: 4 m²/Liter
Na toepassing moet steeds een afwerkingslaag (topcoat) worden aangebracht en dit binnen een
periode van 1 maand na toepassing van Visir Oljegrunning Pigmentert.

- Te bestrijden organismen

o  schimmels (Basdiomyceten)

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof :
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o Producent Visir Oljegrunning Pigmentert:

Jotun AS
P.O Box 2021
N-3248 Sandefjord
Noorwegen

o Producent Tebuconazool (CAS 107534-96-3):

Lanxess Deutschland GmbH
Chempark Leverkusen, Bldg.Q18
D-51369 Leverkusen
Duitsland

Geleverd als Preventol A 8 F

§5. 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).

- Maximaal gehalte tebuconazole in de formulering: 0,60 %
- Na toepassing moet een afwerkingslaag (topcoat) worden toegepast. Deze topcoat 

moet worden aangebracht binnen een periode van 1 maand na toepassing van Visir 
Oljegrunning Pigmentert.

- Het product mat niet gebruikt worden in de buurt van oppervlaktewater en run-off 
naar het oppervlaktewater moet worden voorkomen.

- Dit product en/of verpakking moet worden opgeruimd als gevaarlijk afval in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften

- De volgende maatregelen moeten worden toegepast op het product en moeten 
duidelijk vermeld worden op het etiket/technische fiche/veiligheidsinformatieblad :
Ter bescherming van mens:
Geschikte beschermingsuitrusting (PPE) moet gebruikt worden door de 

file:/../Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/Local Settings/www.poisoncentre.be
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professionele toepasser (overall, veiligheidsbril, handschoenen)
Het product mag niet worden toegepast op hout dat in direct contact kan komen met
voedsel en voeder.

Ter bescherming van milieu:
De bodem moet worden afgedekt tijdens de toepassing van het product.
Het product mag niet gebruikt worden in de de buurt van oppervlaktewater en 
run-off naar het oppervlaktewater moet worden voorkomen.
Het product mag niet gebruikt worden op hout dat in direct contact staat met water 
en/of bodem
Het product mag niet terechtkomen in afvoerkanalen en waterlopen. Resten, 
verpakkingen moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

- Zie verder SPC document in bijlage

§6. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

§7. 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,

Wederzijdse erkenning van toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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