
Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

XYLADECOR COMBI PTProductnaam:

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Referentienummer van de asset
in R4BP 3: BE-0023554-0000

Toelatingsnummer: BE2020-0006



Inhoudsopgave

Administratieve informatie
1

1.1. Handelsnaam van het product
1

1.2. Toelatingshouder
1

1.3. Fabrikant(en) van de biociden
1

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
2

2. Productsamenstelling en -formulering
3

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
3

2.2. Formuleringstype
3

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen
3

4. Toegelaten gebruik
4

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
6

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
6

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen 6

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en
zijn verpakking 6

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het
product onder normale opslagomstandigheden 6

5. Algemene gebruiksaanwijzing
6

5.1. Gebruiksvoorschrift
6

5.2. Risicobeperkende maatregelen
7

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen 7

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
8

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden 8

6. Overige informatie
8



Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

XYLADECOR COMBI PT

XYLADECOR TIMMERHOUT PT

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.

Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW
Amsterdam Nederland

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2020-0006

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0023554-0000

Toelatingsdatum 20/01/2018

Vervaldatum 20/01/2028

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Akzo Nobel Coatings S.A.

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Frankrijk

Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Frankrijk

Naam van de fabrikant Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Adres van de fabrikant

Productielocatie

ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Polen

ul. Przemysłowa 3 08-440 Pilawa Polen
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Naam van de fabrikant Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Zweden

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Zweden

Naam van de fabrikant Akzo Nobel Baltics AS

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Kastani 7 79514 Rapla Estland

Kastani 7 79514 Rapla Estland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Naam van de fabrikant Troy Chemical Europe BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland

Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland

One Avenue L 07105 Newark New Jersey Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof 39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

Naam van de fabrikant Janssen PMP

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone
215600 Zhangjiagang, Jiangsu China

Werkzame stof 48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool
(propiconazool)
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Naam van de fabrikant LANXESS Deutschland GmbH BU Material Protection Products

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Duitsland

Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Gujarat Indië

Werkzame stof 1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropaancarboxylaat (permethrin)

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam IUPAC-naam Functie CAS-nummer EG-nummer Gehalte (%)

3-Jood-2-
propynylbutylcarbamaat
(IPBC)

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

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-
4-propyl-1,3-dioxolaan-2-
yl]methyl]-1H-1,2,4-
triazool (propiconazool)

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

3-
Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1
RS,3SR)-3-(2,2-
dichloorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropaancar

Werkzame stof 52645-53-1 258-067-9 0.25

Koolwaterstoffen, C10-
C13, n-alkanen,
isoalkanen, cyclische,
<2% aromatische

918-481-9 89.485

2-butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 6

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie  Ontvlambare vloeistof en damp.

 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-jood-2-propynyl butylcarbamaat (IPBC), permethrin, propiconazool en
poly(ethyleenglycol) dimethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

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

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Voorkom lozing in het milieu.

 NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken Huid met water afspoelen.

Inhoud naar in overeenstemming met regionale / nationale voorschriften

Na het werken met dit product hands grondig wassen.

 Oogbescherming dragen.

In geval van brand:Blussen met een droog chemisch poeder, CO2, waterspray (mist) of
schuim.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

 Buiten het bereik van kinderen houden.

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met regionale / nationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Aanbrengen met een kwast en met een roller voor professioneel en niet-professioneel
gebruik

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

XYLADECOR COMBI PT is een houtbeschermingsmiddel voor professionele en niet-
professionele toepassingen door aanbrengen met een kwast en met een roller, met een
verbruik van 200 mL/m2 in gebruiksklasse 2 en 3. Tijdens het aanbrengen en drogen
dient de temperatuur hoger te zijn dan 5°C en de relatieve luchtvochtigheid dient zich
onder de 80% te bevinden. Het gebruik van een deklaag is vereist. De toplaag mag geen
film- of houtbeschermingsmiddel zijn. De toplaag moet in stand blijven. De droogtijd voor
verder werken met het materiaal en het opnieuw aanbrengen van een laag is ongeveer 24
uur (bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 60%)

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
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Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Zwarte schimmels (Aureobasidium pullulans spp.)-Geen gegevens

Lenzite van de balken (Gloeophyllum trabeum)-

Coniophore van de kelders (Coniophora puteana)-

Kubieke rot (Poria placenta)-

Hylotrupes bajulus L.-Capricorn huizen-Larven|Insecten

Reticulitermes sp.-TermitesTermieten

Reticulitermes sp.-TermitesSoldaten

Reticulitermes sp.-Termites-Nimfen|Insecten

Ascomycetes schimmels (Sydowia pithyophilia)-

Toepassingsgebied
Buiten

XYLADECOR COMBI PT is een houtverduurzamingsmiddel voor professionele en
amateurtoepassingen buiten, zoals ramen, buitendeuren, gevelbeplating, goten,
hekken, carports, enz.
Alleen voor gebruik op zachthout.

Toepassingsmethode(n)
Oppervlakkige applicatie / schilderij -
Kwast / Rol applicatie

Dosering en frequentie van de
toepassing

houtsoorten 2 en 3: 200 ml / m² (1 applicatie) - -
- Het product is klaar voor gebruik
- Houtbehandeling klasse 2 en 3: 200 ml / m² (1 applicatie)

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Niet professioneel:

- Fles, metaal met interne epoxy-fenolvernis, 0,375 - 5L

- Blikken moeten voorzien zijn van een kindveilige sluiting en een voelbare
waarschuwing wanneer deze aan het grote publiek worden verstrekt

Professional:

- Fles, metaal met interne epoxy-fenolvernis, 20 l
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Niet gebruiksspecifiek, zie rubriek 5.1.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet gebruiksspecifiek, zie rubriek 5.2.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Niet gebruiksspecifiek, zie rubriek 5.3.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Niet gebruiksspecifiek, zie rubriek 5.4.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

Niet gebruiksspecifiek, zie rubriek 5.5.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift
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- Alleen voor gebruik als houtverduurzamingsmiddel.

- Gebruiker: professionals en amateurs: borstels en rollers.

- Verwerkingssnelheid: 200 ml / m2 hout.

- Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund. Voor gebruik goed mengen.

- De temperatuur tijdens het aanbrengen en drogen moet hoger zijn dan 5 ° C en de relatieve vochtigheid lager dan 80%.

- Het gebruik van een toplaag is vereist. De toplaag kan geen beschermfolie zijn voor het hout. De toplaag moet worden
onderhouden.

- Droogtijd: droog om te verwerken en klaar voor Top-Coat: ca. 24 uur

- Reinigingsgereedschap:  minerale essentie.

- Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Bewaar in de originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen
vorst.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product en vóór eten, drinken of roken.
- Bedek de grond tijdens het aanbrengen en verzamel eventueel gemorste stof. Niet aanbrengen wanneer het product wanneer de
toepassing kan leiden tot verontreiniging van oppervlaktewater, zoals een brug over de vijver.
- Niet aanbrengen in de buurt van oppervlaktewater of in waterbeschermingsgebieden.
- Sta niet toe dat dit product aquatische omgevingen, riolen of grond vervuilt.
- Niet binnen gebruiken, behalve voor kozijnen en buitendeuren.
- Breng het product niet aan op hout en plaats behandeld hout niet op plaatsen waar voedselproducten, kookgerei of
voedselverwerkende oppervlakken in contact kunnen komen met het product of behandeld hout, of erdoor besmet zijn.
- Het gebruik van de toplaag is vereist. De toplaag kan geen film of houtconserveringsmiddel zijn. De afwerklaag moet worden
behouden.
- Blijf uit de buurt van kinderen tijdens het aanbrengen en drogen
- Gebruik alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes.
- Bewaar behandeld hout buiten of in een goed geventileerde ruimte tot het droog is.
- Verwijderd houden van eten en drinken, inclusief diervoeder.
- Vermijd contact met ogen, huid en kleding.
- Vermijd inademing van dampen of mist.
- Voor professionele gebruikers is een complete combinatie vereist. Draag tegen chemicaliën bestendige beschermende
handschoenen tijdens de behandelingsfase van het product en voor daaropvolgende handmatige behandeling van het behandelde
hout (het handschoenmateriaal moet door de houder van de autorisatie worden vermeld in de productinformatie).
- Houd katten uit de buurt van behandelde gebieden totdat het product droog is en de deklaag is aangebracht, vanwege de hoge
gevoeligheid voor permethrinevergiftiging.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

725/03/2020 SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN



- Beperk en verzamel gemorste vloeistoffen met een geschikt absorptiemiddel en plaats ze in een gelabelde, afsluitbare container
voor verwijdering als gevaarlijk afval.
- Vermijd onbedoelde lozingen in riolen, oppervlaktewater of bodem. Door het product verontreinigde bodems moeten als gevaarlijk
afval worden behandeld.
- In geval van accidentele afgifte van een grote hoeveelheid van het geconcentreerde product in oppervlaktewater, grondwater of
riool, informeer de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de lokale voorschriften.
- Bescherming van eerste-hulpverlener: er mogen geen acties worden ondernomen die persoonlijke risico's of zonder passende
training inhouden. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulp biedt bij het uitvoeren van mond-op-mond reanimatie.
- Eerste hulp :
ALGEMEEN: In geval van ongeval, vermoedelijke blootstelling of als u zich onwel voelt, dient u onmiddellijk medisch advies in te
winnen (toon het etiket waar mogelijk)
CONTACT MET DE OGEN: Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo
nu en dan oplicht. Controleer en verwijder eventuele contactlenzen. Blijf minimaal 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.
INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. In geval van
onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand of in geval van ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing of zuurstof geven
door gekwalificeerd personeel. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulp biedt bij het uitvoeren van mond-op-mond
reanimatie. Raadpleeg een arts als nadelige gezondheidseffecten aanhouden of ernstig zijn. Als persoon bewusteloos bent, plaats
het dan in een herstelpositie en raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd een open luchtweg aan. Trek strakke kleding uit, zoals kraag,
stropdas, riem of riem.
HUIDCONTACT: Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Verontreinigde kleding en
schoenen uittrekken. Raadpleeg een arts als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken. Was de
schoenen grondig voordat u ze opnieuw gebruikt. Pyrethroïden en pyrethrines kunnen paresthesie veroorzaken (verbranding en
tintelingen van de huid zonder irritatie). Als de symptomen aanhouden: een arts raadplegen.
INSLIKKEN: onmiddellijk medische hulp inroepen. Bel een gifcentrum of arts. Mond spoelen met water. Verwijder de prothesen,
indien aanwezig. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en laat het rusten in een positie waar hij comfortabel kan ademen. Als het
materiaal is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water. Stop als de blootgestelde
persoon een hartprobleem heeft, omdat braken gevaarlijk kan zijn. Aspiratiegevaar bij inslikken. Kan de longen binnendringen en
schade veroorzaken. Geen braken opwekken. Als u moet overgeven, houdt u uw hoofd omlaag zodat het braaksel niet in de longen
komt. Draag niets in de mond van een bewusteloos persoon. Als u bewusteloos bent, plaats het dan in een herstelpositie en
raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd een open luchtweg aan. Trek strakke kleding uit, zoals kraag, stropdas, riem of riem

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Dit product, de verpakking en alle verontreinigde producten moeten veilig worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Alle tijdens de
toepassing verzamelde producten die niet opnieuw worden gebruikt, moeten veilig worden verwijderd als gevaarlijk afval.
- Gooi het ongewenste product NIET weg in de riolering. Gooi de verpakking en het ongebruikte product weg in overeenstemming
met de lokale voorschriften. Raadpleeg indien nodig een professionele afvalbeheerder of lokale autoriteiten.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

- Tegen vorst beschermen.
- Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats.
- Bewaar in de originele verpakking goed gesloten. Bewaren in een aparte en goedgekeurde ruimte, uit de buurt van onverenigbare
materialen, voedsel en dranken.
- Gesloten opslaglocatie.
- Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden oxiderende materialen.
- Houd de container goed gesloten en verzegeld tot gebruik.
- Open containers moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen.
- Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket.
- Neem passende maatregelen om verspreiding van het milieu te voorkomen.
- Houdbaarheid van 2 jaar.

6. Overige informatie

- Blijf uit de buurt van voedsel, drank en diervoeder.
- Mag niet worden afgevoerd in riolen, inclusief regenwaterkanalen.

825/03/2020 SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN


	Administratieve informatie
	1.1. Handelsnaam van het product
	1.2. Toelatingshouder
	1.3. Fabrikant(en) van de biociden
	1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

	2. Productsamenstelling en -formulering
	2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
	2.2. Formuleringstype

	3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen
	4. Toegelaten gebruik
	4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
	4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
	4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
	4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
	4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

	5. Algemene gebruiksaanwijzing
	5.1. Gebruiksvoorschrift
	5.2. Risicobeperkende maatregelen
	5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
	5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
	5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

	6. Overige informatie

