FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating
Gelet op de aanvraag ingediend op 30/04/2015
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:
Xyladecor Timmerhout BP 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 31/5/2015 of tot de datum van goedkeuring van de laatste
werkzame stof voor productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Dit
product is identiek aan het product Xyladecor Combi BP (9715B).
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:

AKZONOBEL DECORATIVE COATINGS
Scorpius 58
NL 2132 LR Hoofddorp
Telefoonnummer: +31713086944 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Timmerhout BP
- Toelatingsnummer: 13915B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o
o

insecticide
fungicide
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing

- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor professioneel gebruik:

blik 5.0 l
blik 0.75 l
blik 2.5 l
blik 10.0 l
blik 25.0 l
o

Voor het grote publiek:

blik 0.75 l
blik 10.0 l
blik 5.0 l
blik 2.5 l
blik 25.0 l
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Propiconazool (CAS 60207-90-1): 0.4 %
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6): 0.4 %
Cypermethrin (CAS 52315-07-8): 0.1 %
- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Nafta, met waterstof behandeld zwaar (CAS64742-48-9)
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen
Uitsluitend toegelaten als product voor het preventief en curatief behandelen van door
insecten en schimmels aangetast hout. Voor binnen en buiten.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar)
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- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk

Xn

Schadelijk

Code
R50/53

Omschrijving
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken

R66
R65

Pictogram

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

Code Pictogram
GHS08

Pictogram

GHS09

Code H
H304
H411

Omschrijving H
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar
Code EUH
EUH066

Omschrijving EUH
Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken
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EUH208

o

Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan
een allergische reactie veroorzaken

Propiconazole IPBC

Voor professioneel gebruik en voor het grote publiek:

Code P
P101

Omschrijving P
Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102
Buiten het bereik van kinderen houden
P262
Contact met de ogen, de huid of de kleding
vermijden
P273
Voorkom lozing in het milieu
P280
Beschermende handschoenen dragen
P301+P310+ NA
INSLIKKEN:
onmiddellijk
een
P331+
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen GEEN braken opwekken
P391
Gelekte/gemorste stof opruimen
P405
Achter slot bewaren
P501
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de
locale, reginonale, nationale of international
regelgeving

Specificatie
Sterk aanbevolen
Sterk aanbevolen
Aanbevolen
Aanbevolen
Sterk aanbevolen
Sterk aanbevolen
Aanbevolen
Sterk aanbevolen
Sterk aanbevolen

§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 en voor het grote publiek:

Voorbereidende handelingen: Ondergrond schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aangetaste houtdelen verwijderen tot op het gezonde hout.
Manier van aanwenden: Borstelen, injecteren en dompelen
Frequentie van de toepassing:
Borstelen: 2 maal na elkaar (met overnachting)
Dompelen: éénmalige toepassing: 10-tal seconden ondergedompeld houden.
Injecteren: éénmalig tot verzadiging.
Voorgeschreven dosering:
Preventief: 1 lag met 140 ml/m²
Curatief: 3 lagen met 220 ml/m²
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- Gevalideerde doelorganismen
o
o
o
o
o

Anobium punctatum
Basisdiomyceten
Hylotrupes bajulus
Houtaantastende insecten
Reticulitermes santonensis

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

- Producent Xyladecor Timmerhout BP:

AKZONOBEL DECORATIVE PAINTS
ZI "Les bas Près"
BP 70113
FR 60761 Montataire Cedex
- Producent Propiconazool (CAS 60207-90-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GmbH
Katzbergstrasse 1
DE 40764 Langenfeld
- Producent 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6):

TROY CHEMICAL EUROPE B.V.
Uiverlaan 12e
NL 3145XN Maassluis
- Producent Cypermethrin (CAS 52315-07-8):

AGRIPHAR (SITE EXPLOITATION)
KBO nummer: BE0877 444 281
Rue de Renory 26 / 1
BE 4102 Ougrée
§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.
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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.
- 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).
§6.Indeling van het product:
Vrije circuit
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
N
Xn

Omschrijving
Milieugevaarlijk
Schadelijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H
H304
H411

Klasse en categorie
Aspiratiegevaar - categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 2

§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: 3,0

Brussel,
Nieuwe toelating met terugwerkende kracht vanaf 30/04/2015

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
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H. Vanhoutte
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