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Aanvullende akte met bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit van het product
Interspeed 6400, n° 1715B
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
ademhaling

Voorwaarde
Andere

ogen
handen
lichaam

Veiligheidsbril
Handschoenen
Andere

Omschrijving
EN Norm
Om het even welk gezicht bescherming
andere
met toegewezen bescherming factor van
10 (dwz APF10) per TNsG deel 2, finale,
2.3, D, persoonlijke
beschermingsmiddelen,
ademhalingsapparatuur toont een lijst met
opties en nl verwijzingen.
EN 166:2001
/
EN 374-1:2003
/
Dubbele overall per HEEG advies 9
andere
overeengekomen in TM1 2010. Dit is
meestal voor professionele verstuiving van
antifoulants waar de spraymen dragen
vaak twee soorten overall, een boven de
andere. In de praktijk is dit een lange
mouwen, lange-been katoenen overall met
een tweede overall met een kap die over
de overall katoen gedragen. Met
blootstelling aan natte verf, spray nevel of
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oplosmiddelen, moet deze buitenste
overall chemisch resistent.
Laarzen : Laarzen in de scheepswerven
zijn antistatisch, waterdichte leren laars
die betrekking hebben op de enkels, zoals
"rigger laarzen".

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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