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Aanvullende akte met bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit van het product
Divosan OSA-N VS37, n° 1610B
De huidige akte wordt aangevuld met volgende paragraaf:
Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit :
Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden
en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door
een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden
door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.
Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze
paragraaf gestelde voorwaarden.
Opslag en vervoer:
Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van
1° de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en
2° de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde
voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.
Gebruiksvoorwaarden:
Categorie
Voorwaarde
ogen
Veiligheidsbril

handen

Handschoenen

Omschrijving
EN Norm
Gezichtsmasker
of EN 166:2001
veiligheidsbril. Het gebruik
van
een
volledige
gelaatsscherm of ander
apparaat van bescherming
voor het gezicht wordt
sterk aangeraden bij het
verwerken van de open
verpakking of als spatten
optreden
Handschoenen
geschikt EN 374-1:2003
voor een langdurig contact:
materiaal: penetratie tijd
butylrubber :&gt; = 480
min materiaal dikte:&gt; =
0.7 mm handschoenen
geschikt
voor
plons
bescherming:
materiaal:
rubber nitril penetratie
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lichaam

Cover all

tijd:&gt;= 30 min materiaal
dikte:&gt;=0,4 mm
Kleding bestand tegen EN
chemicaliën en laarzen als 13034:2005+A1:2009
directe huid blootstelling
en/of
spatten
kunnen
optreden

De andere bepalingen van de huidige akte blijven ongewijzigd.
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux
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