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:

0000231/003

Denka International B.V.
P.O. box 337
NL-3770 AH Barneveld
Nederland

Bijlage(n):
Telefoon Onthaal:
Fax :

02/524.95.83
02/524.96.03

Betreft: Overdracht van toelating en aanpassing van etikettering voor het product
Aidol Anti Insect SL
Stopzetting van de toelating was op 1/11/2005

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

Overwegende het art. 1 sexies van het KB van 25 februari 1996 tot beperking van het op de
markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals gewijzigd door het KB
van 15 juli 2004 eindigt de toelating voor het op de markt brengen van Aidol Anti Insect SL op
1/11/2005. Wegens de toepassing van het artikel 4 van de Verordening 2032/2003 van de
Commissie van 4/11/2003 inzake de tweede fase van het in artikl 16, lid 2, van de richtlijn
98/8/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
biociden bedoelde tienjarige werkprogramma, zoals gewijzigd door verordening (EG) nr
1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005 (met de beslissing deltamethrine niet op te
nemen in bijlage I van de richtlijn voor wat productsoort 8 betreft), eindigt de toelating voor het
gebruiken van de stocks door de gebruiker op 01/09/2006.
De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het
KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die
toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.
Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.
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TOELATINGSAKTE
(overdracht, wijziging van etikettering en stopzetting van toelating)
Gelet op de aanvraag ingediend op: 19/01/2004
Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Aidol Anti Insect SL is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk
besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.
Overwegende het art. 1 sexies van het KB van 25 februari 1996 tot beperking van het op de
markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals gewijzigd door het
KB van 15 juli 2004 eindigt de toelating voor het op de markt brengen van Aidol Anti Insect
SL op 1/11/2005. Wegens de toepassing van het artikel 4 van de Verordening 2032/2003 van
de Commissie van 4/11/2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van de richtlijn
98/8/EG van het Europese parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
biociden bedoelde tienjarige werkprogramma, zoals gewijzigd door verordening (EG) nr
1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005 (met de beslissing deltamethrine niet op te
nemen in bijlage I van de richtlijn voor wat productsoort 8 betreft), eindigt de toelating voor
het gebruiken van de stocks door de gebruiker op 1/9/2006.
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:
Denka International B.V.
P.O. box 337
NL-3770 AH Barneveld
Nederland
telefoonnummer : 0031/342.455.455 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Aidol Anti Insect SL
- Toelatingsnummer: 1499B
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- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Waterverdunbaar concentraat
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
deltamethrine (CAS 52918-63-5) : 1,25 g/l
- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor toepassing als insecticide op hout voor
binnenhuistoepassingen. Uitsluitend bestemd voor professioneel of industrieel
gebruik.
- Andere aanduidingen :
Xn
N
R 36
R 51/53
R 62
R 63
S2
S 13
S 20/21
S 24/25
S 26
S 36/37/39
S 45
S 60
S 61
C 36
C 58
C 94

Schadelijk (+ symbool)
Milieugevaarlijk (+ symbool)
Irriterend voor de ogen
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Aanraking met de ogen en de huid vermijden
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
Bij ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Deze stof en haar verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom
lozing
in
het
milieu.
Vraag
om
speciale
instructies/veiligheidskaart
Voedingsmiddelen en hun grondstoffen niet in contact brengen met
behandelde oppervlakken tenzij deze vooraf grondig werden gereinigd
De resten van houtverduurzamingsmiddelen mogen niet in
oppervlaktewater worden geloosd
Hout bestemd voor bijenkorven niet met dit middel behandelen
Bevat nonylfenolethoxylaat
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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:

a) Preventieve toepassing :
Gebruik:
Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben
ondergaan, zoals boren, kepen e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het
verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met Aidol Anti Insect SL
plaats te vinden.
Dosering:
Gebruiksoplossing 10 %, d.w.z. 1 liter Aidol Anti Insect SL verdunnen met 9 liter
water.
- bij oppervlaktebehandelingen: min. 100 ml gebruiksoplossing per m2
houtoppervlak; aanbrengen door borstelen of spuiten;
- bij dompelen: 20 l gebruiksoplossing per m3 hout;
- bij drenken en dubbelvacuüm: 30-40 l gebruiksoplossing per m3 hout;
- bij autoclaafimpregnatie: 40-75 l gebruiksoplossing per m3 hout.
b) Curatieve toepassing :
Gebruik:
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden.
Bij aantasting door huisboktor, alle aangetaste spinthout verwijderen door afbeitelen.
Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens
het hout met dit middel te behandelen eerst de aanwezige beits, verf of waslagen
verwijderen. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen,
zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt.
Dosering:
Gebruiksoplossing 15 %, d.w.z. 3 liter Aidol Anti Insect SL verdunnen met 17 liter
water.
- bij oppervlaktebehandeling: 250-300 ml per m2 houtoppervlak; aanbrengen door
borstelen of bespuiten onder lage druk (max. 3 bar) met grove druppel. Bij
aantasting door de gewone houtworm tenminste 300 ml per m2 aanbrengen.
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te
controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt er weer boormeel
aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.
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§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
-

Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op
de toelatingsakte en op de bijsluiter goedgekeurd door het Antigifcentrum.
Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte.
Product ingedeeld als “vergiftig voor de voortplanting” categorie 3. Het aan die
indeling aangepaste veiligheidsinformatieblad moet door de toelatinghouder aan de
professionele gebruikers ter beschikking worden gesteld.

§5. Indeling van het product:
Xn : Schadelijk
N : Milieugevaarlijk
Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers, gebruik voorbehouden
aan erkende gebruikers en aan personen die een houtverwerkend bedrijf uitbaten of
beheren.

Brussel, toegelaten op 19/04/1999
wijziging handelsbenaming op 20/03/2000
overdracht en verlenging op 21/12/2001
overdracht en wijziging 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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