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TOELATINGSAKTE
Wederzijdse erkenning van toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op: 23/03/2012

Gelet op het advies van het CAB

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Induline GW-310 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: 30/06/2020.
Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 2 jaar voor de
einddatum van deze toelating worden ingediend.
De toelating wordt gegeven onder voorwaarde dat het eindrapport m.b.t. de fysico-chemische
eigenschappen van het product aan ons overgemaakt wordt ten laatste op 1 december 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 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:

FTB-REMMERS BVBA
KBO nummer: 0457.405.676
Bouwelven, 19
BE 2280 GROBBENDONK
Telefoonnummer: 014/848080 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Induline GW-310 

- Toelatingsnummer: BE2012-0031
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- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o  fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o  andere vloeistoffen voor directe toepassing 

- Toegelaten verpakkingen:
o Voor professioneel gebruik:

 blik  5.0 l    
 container  120.0 l    
 container  1000.0 l    
 blik  20.0 l    

o Voor industrieel gebruik:

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6): 0.63 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Product type 8 : Houtconserveringsmiddelen
Preventief houtbeschermingsmiddel voor het bestrijden van blauwschimmel voor klasse 2
en 3 hout. Voor professioneel gebruik. Uitsluitend voor buitengebruik.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2  ja(a)r(en))

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

o Voor Professioneel gebruik :

Code Omschrijving
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S13 Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder

Omschrijving
Bevat IPBC : kan een allergische reactie veroorzaken.
Niet gebruiken tegen andere plagen en nooit hogere dosissen aanbrengen dan gespecifieerd in de
handleiding.
Niet gebruiken voor het behandelen van hout dat in contact komt met voeding of dierenvoeding.
Niet binnenshuis gebruiken.
Was de handen na de toepassing.
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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:

o Voor professioneel gebruik:

Gebruik enkel in goed geventileerde plaatsen.
Vermijd het vormen van aerosol.
Droogtijd: 4 uur bij 20°C en 65% rel. vochtigheid.
Reinig gereedschap na gebruik met verdunner.
Bewaren op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten, originele verpakking.
Bescherm tegen warmte en direct zonlicht. Bewaar container op een goed geventileerde plaats.
Bekijk de plaatselijke, wettelijke bepalingen voor de opslag van vloeistoffen die schadelijk zijn
voor het milieu.
Pas behandeld hout moet op een harde en ondoordringbaar oppervlak geplaatst worden om te
verhinderen dat product in bodem en water terechtkomt.
Run-off product moet worden verzameld voor recyclage of moet worden verwijderd volgens de
plaatselijk geldende voorschriften.
Productresten moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval volgens de plaatselijk geldende
voorschriften. Volledig lege en zuivere verpakkingen kunnen worden gerecycleerd.
Manier van aanwenden: aanbrengen met borstel, onderdompelen, flow coating, spuittoepassing
(enkel in gesloten voorzieningen)
Voorgeschreven dosering: 197-216 ml/m2

- Te bestrijden organismen

o  blauwschimmels 

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof :

o Producent Induline GW-310:

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernard-Remmers-Straße 13
DE 49624 Löningen

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

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan 12e
3140 AC Maassluis
Nederland

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
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- 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).

- De toelating wordt gegeven onder voorwaarde dat het eindrapport m.b.t. de 
fysico-chemische eigenschappen van het product aan ons overgemaakt wordt ten 
laatste op 1 december 2012.

- Het product moet verhandeld en gebruikt worden conform de gegevens in het SPC 
document als bijlage van de toelatingsakte.

§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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http://z1thea.health.fgov.be:8180/www.poisoncentre.be

