FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
B – 1060 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:

0000955

INTERNATIONAL PAINT
B.V.Kleidijk 88
3161 HJ RHOON

NEDERLAND

Bijlage(n):
Telefoon:
Fax :

02/524.95.83
02/524.96.03

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Intersmooth 460 (verlenging + naamswijziging)

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum
waarop de beslissing van de europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de
werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.
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Contactpersoon:
E-mail:
Tel.:
Kantoor:

Lucrèce Louis
lucrece.louis@health.fgov.be
02/524.95.832C36/25

http://www.environment.fgov.be
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TOELATINGSAKTE
(verlenging + naamswijziging)
Gelet op de aanvraag ingediend op 27/10/2003
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Intersmooth 460 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 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 geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de europese
commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij
de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen
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:

INTERNATIONAL PAINT B.V.
Kleidijk 88
3161 HJ RHOON

- Handelsbenaming van het product: Intersmooth 460

- Toelatingsnummer:1003B

- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(I)oxide (CAS 1317-39-1) : 35.44 – 46.82 % (afhankelijk van kleurvariant)
zinkpyrithione (CAS 13463-41-7) : 3.6 – 4.710 % (afhankelijk van kleurvariant)

- Andere gevaarlijke stoffen : xyleen, n-butanol

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoort 21 Uitsluitend toegelaten als verf om de aangroei van zeewier en
eendemossel op scheepsrompen te voorkomen. Specifiek ontwikkeld voor de
behandeling van diepzeeschepen. Product bestemd voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :
F
N
Xn
R 11
R 20/21/22
R 38
R 41
R 50/53
S9
S 23
S 26
S 36/37/39
S 42
S 45
S 51
S 60
S 61

Licht ontvlambaar (+ symbool)
Milieugevaarlijk (+ symbool)
Schadelijk (+ symbool)
Licht ontvlambaar
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
Irriterend voor de huid
Gevaar voor ernstig oogletsel
Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Op een goed geventileerde plaats bewaren
Spuitnevel niet inademen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen (zie §4.
speciale voorwaarden)
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom
lozing
in
het
milieu.
Vraag
om
speciale
instructies/veiligheidskaart
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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:
Voor gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en
andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder
wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de
door de fabrikant verstrekte gegevens.
Aan te brengen met borstel, roller of ‘airless spray’ (grootte van de kop 0.46 – 0.66
mm; totale druk aan de sproeikop minstens 211 kg/cm² (3000 p.s.i.)).
Kan indien nodig verdund worden tot 5% met een aanbevolen solvent.

§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.

-

Product bestemd voor professioneel gebruik

-

Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten
op basis van zinkpyrithione moeten :
o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall
in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet
bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De
tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie
doorheen de overall werd vastgesteld.
o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals
aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig
worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.
o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
o tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van
luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid
van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray
werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.
Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven
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§5. Indeling van het product:
F : licht ontvlambaar
N : milieugevaarlijk
Xn : schadelijk
Klasse A : verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik
voorbehouden aan erkende gebruikers

Brussel, toegelaten op 18/04/2003
Verlengd op 05/12/2003
Verlengd en gewijzigd (productnaam) op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking:
Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt
Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.
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