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1. Administrative information

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s) België Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua

België Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra

België Xyladecor Primer Clear Extra

1.2. Authorisation holder

Name and address of the
authorisation holder

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.

Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW
Amsterdam

Name

Address

Authorisation number BE-0002614-0000

Suffixes to the authorisation
number linked to trade names

R4BP reference number BE2012-0038

Date of the authorisation 2012-07-11

Expiry date of the
authorisation 2020-03-31

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer Akzo Nobel Decorative Paints France SA

Address of manufacturer

Location of manufacturing
sites

Z.I. "Les Bas Prés" 60761 Montataire Cedex Frankrijk

Z.I. "Les Bas Prés" 60761 Montataire Cedex Frankrijk

12016-September-16 SUMMARY OF PRODUCT
CHARACTERISTICS



1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Name of manufacturer Syngenta Crop Protection AG (supplier: Lanxess Deutschland GmbH)

Address of manufacturer

Location of manufacturing
sites

confidential 4058 Basle Zwitserland

confidential 1870 Monthey Zwitserland

Name of manufacturer TROY Chemical Corporation

Address of manufacturer

Location of manufacturing
sites

One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

12e Uiverlaan 3145 Maassluis Nederland

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name IUPAC name Function CAS number EC number Content

1-[[2-(2,4-
dichlorophenyl)-4-propyl-
1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-

Werkzame stof 60207-90-1 262-104-4 0.24

3-iodo-2-
propynylbutylcarbamate
(IPBC)

Werkzame stof 55406-53-6 259-627-5 0.75

Common name IUPAC name Function CAS number EC number Content

2.2. Type of formulation

Vloeistof op waterbasis, toepassingsklare
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3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Propiconazole en mengsel van 5-Chlor-2-methyl-
2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-
6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Precautionary statements Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.

Voorkom lozing in het milieu.

                    Afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften houder
met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

4. Authorised use(s)

4.1

Preventieve werking tegen hout-verkleuring en hout vernietigen schimmels in het gebruik van
rangen 2 en 3

PT 8 - HoutconserveringsmiddelenProduct Type

Voor gebruik tegen houtrot an (blauw) schimmelsWhere relevant, an exact
description of the

Target organism(s) (including
development stage)

Aureobasidium pullulans spp.-Geen gegevens-Sapstain fungi

Basidiomycetes:-Sporen en spoor-vormende structuren-Wood rotting
basidiomycetes

Field(s) of use Binnen

Buiten
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Application method(s) Handmatige toepassing
Niet-professioneel gebruik: Kwast / roller, spuiten
Professioneel gebruik: Kwast / roller, spuiten, dompelen, flow /
sproeitunnel methode

- Handmatige toepassing - 180 - 220 ml/m² (182 - 222 g/m²)

Application rate(s) and
frequency

100.0 -
2-3 lagen. Laat 24 uur drogen voordat de tweede laag wordt
aangebracht. Een volgende laag moet zijn.

Category(ies) of users Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Pack sizes and packaging
material

Blik - Metaal - 1L, 2.5L, 5L, 20L

4.1.1 Use-specific instructions for use

Houten oppervlakken moeten schoon en droog zijn voor behandeling. Breng het product en verse
behandelts, droog hout in gebieden met goede ventilatie. Houd pas behandeld hout in gebieden afgedekt
of anderszins beschermd tegen regen tot het volledig droog. Adem geen slijpstof. Het product is klaar
voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Verwerking temperatuur 5 - 35 ° C .Droogtijd na
borstelen, onderdompelen, sproeien: minimaal 12 uur bij 20 ° C / 65% relatieve vochtigheid.  

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Vermijd contact met de huid
en ogen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het
gezicht.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid
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Na contact met de huid: onmiddellijk uittrekken Verontreinigde kleding.
Oogcontact. Onmiddellijk spoelen met veel water. Als de klachten anhlaten, een dokter raadplegen.
Inslikken: Als de persoon bij bewustzijn is, geven aan kleine hoeveelheden drinken. Niet laten braken als
niet gevraagd door medisch personeel te doen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Inademing: in de frisse lucht, houd kalm en krijgen in een comfortabele positie voor de ademhaling. Bij
aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its

Europese afvalcatalogus: 03 02 05: andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
Deze stof en de verpakking van worden afgevoerd op een veilige manier. Lege verpakkingen kunnen
restproduct bevatten.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product
Opslaan het product bij een temperatuur van 5 - 30 ° C in goed afgesloten originele verpakking. Het
product is stabiel gedurende 2 jaar bij kamertemperatuur.

5. General directions for use

5.1. Instructisons for use

Houten oppervlakken moeten schoon en droog zijn voor behandeling. Breng het product en verse behandelts, droog hout in
gebieden met goede ventilatie. Houd pas behandeld hout in gebieden afgedekt of anderszins beschermd tegen regen tot het volledig
droog. Adem geen slijpstof. Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Verwerking temperatuur 5 -
35 ° C .Droogtijd na borstelen, onderdompelen, sproeien: minimaal 12 uur bij 20 ° C / 65% relatieve vochtigheid.  

5.2. Risk mitigation measures

Buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Vermijd contact met de huid en ogen. Draag geschikte
beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency

Na contact met de huid: onmiddellijk uittrekken Verontreinigde kleding.
Oogcontact. Onmiddellijk spoelen met veel water. Als de klachten anhlaten, een dokter raadplegen.
Inslikken: Als de persoon bij bewustzijn is, geven aan kleine hoeveelheden drinken. Niet laten braken als niet gevraagd door
medisch personeel te doen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Inademing: in de frisse lucht, houd kalm en krijgen in een comfortabele positie voor de ademhaling. Bij aanhoudende klachten een
dokter raadplegen.
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5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Europese afvalcatalogus: 03 02 05: andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
Deze stof en de verpakking van worden afgevoerd op een veilige manier. Lege verpakkingen kunnen restproduct bevatten.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage
Opslaan het product bij een temperatuur van 5 - 30 ° C in goed afgesloten originele verpakking. Het product is stabiel gedurende 2
jaar bij kamertemperatuur.

6. Other information

Gebruik biociden veilig. Zorg ervoor dat u lezen voor gebruik verpakking tekst en productinformatie,
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