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TOELATINGSAKTE
Hernieuwing, met wijziging van samenstelling 

en classificatie volgens CLP-GHS op
Gelet op de aanvraag ingediend op 25/06/2014

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

MADUROX Structur II is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het
koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken
van biociden

Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de laatste
werkzame stof voor productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

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 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op het etiket 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:

DYRUP SAS / PPG Industries
ZI Montplaisir, rue Jean le Rond d'Alembert 25 
FR 81000 ALBI
Telefoonnummer: +33 (0) 5-63-78-20-94 (van de verantwoordelijke voor het op de 
markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: MADUROX Structur II

- Toelatingsnummer: 1004B

- Doel waarvoor het product bestemd is: fungicide, bactericide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: SL - met water mengbaar concentraat
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (CAS 55406-53-6): 0.42 %
Tebuconazole (CAS 107534-96-3): 0.42 %
Cyperméthrine (CAS 52315-07-8): 0.6 %
Propiconazole (CAS 60207-90-1): 1.24 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen
Uitsluitend toegelaten als preventief houtverduurzamingsmiddel voor constructiehout met
insecticide en fungicidewerking, zowel voor buiten als binnen ( risicoklasse 1,2 en 3) . Voor
professioneel en industrieel gebruik.

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

Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk

Code Omschrijving
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R57 Vergiftig voor bijen
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

o Voor professioneel gebruik:

Code Omschrijving
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale

instructies/veiligheidskaart

Omschrijving
Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat propiconazole en 
butanoneoxime 
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Noot : de zin R50-53 werd toegekend doordat de waarde LC50 voor het waterorganisme
dat het gevoeligst is voor cypermethrine, de watervlo, 0,00015 mg/l bedraagt en dat
richtlijn 2006/8/EG voorschrijft dat in dat geval zin R50-53 op het preparaat vermeld
moet staan wanneer het bestanddeel dat werd voorzien van zin R50/53 aanwezig is in
een concentratie van 0,025 % of meer.

De in de handel gebrachte preparaten moeten voorzien zijn van die etikettering gezien de
inwerkingtreding van het KB van 27/9/2006 tot wijziging van het KB van 11/1/1993 (zie
Belgisch Staatsblad van 27/10/2006) dat de voornoemde richtlijn omzet.

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS05

GHS07

GHS09

Code H Omschrijving H
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar

o Voor professioneel gebruik:

Code P Omschrijving P
P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P273 Voorkom lozing in het milieu
P280 Beschermende handschoenen dragen
P301+P330+ NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
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P331
P303+P361+
P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen

P305+P351+
P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk -
blijven spoelen

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale

voorschriften

§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:

Het geconcentreerde product met water verdunnen in een verhouding van 1 deel Madurox
Structur II en 9 delen water : 1 + 9.

- Gebruik op binnenhout (risicoklasse 1)
Bestrijken ?begieten : 50 g/m² (verdunning 1 + 9)
Kortstondige onderdompeling : 5 kg/m³ (verdunning 1 + 9)

- Gebruik op hout beschut tegen weer en wind (risicoklasse 2) en op hout blootgesteld aan
weer en wind (risicoklasse 3) :

Bestrijken ?begieten ?kortstondige onderdompeling : 180 g/m² (verdunning 1 + 9)
Inweking ?dubbel vacuüm : 30 kg/m³ (verdunning 1 + 9)
Vacuümimpregnatie: 200 kg/m³ (verdunning 1 + 39)

Het product rechtstreeks aanbrengen op het bloot, stofvrij, geschaafd of ruw gezaagd hout.
Alle zijden moeten behandeld worden. Vervolgens het zaagsel behandelen met de
oplossing of met Madurox Structur II.
Na het opdrogen kunnen de afwerkingen worden uitgevoerd zoals het schilderen, vernissen
of lazuren.
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§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent MADUROX Structur II:

DYRUP SAS
ZI Montplaisir, rue Jean le Rond d'Alembert 25
FR 81000 ALBI

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

TROY CHEMICAL COMPANY B.V.
Uiverlaan 12E
NL 3145XN Maassluis

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

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
Kennedyplatz 1
DE 50569 Köln

- Producent Cypermethrin (CAS 52315-07-8):

Agriphar S.A.
Rue de Renory 26
BE 4102 Ougrée

- Producent Propiconazool (CAS 60207-90-1):

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
KBO nummer: 0403.834.160
Turnhoutseweg, 30
BE 2340 Beerse
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§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 
onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr.
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB
van 7 september 2012.

- 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 verkoopcijfers aangegeven zijn 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 
betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

- Dit product is bestemd voor de professionele gebruikers binnen de houtindustrie en 
industriële impregneerstations 

§6.Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
N Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -

categorie 1
H314 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1B
H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)

- categorie 1
H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H317 Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid -

huidallergeen categorie 1

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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§7.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling
van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen
van de jaarlijkse bijdrage: 2,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 18/06/2004
Correctie op 09/01/2006
Overgedragen en verlengd op 31/08/2006
Verlengd op 16/01/2007
Verlengd op 16/02/2009
Verlengd op 21/05/2010
Verlengd op 12/05/2014
Hernieuwing, wijziging van samenstelling en classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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