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 01/03/2011
Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
Interspeed 6400 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 12/06/2017 of tot de datum van goedkeuring van de laatste
werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Deze
tijdelijke toelating kan worden verlengd, mits het indienen van stabiliteitstesten uitgevoerd
bij kamertemperatuur.
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:
INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.
PO BOX 856
NL 3160 AB RHOON
Telefoonnummer: +31(0)105033500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Interspeed 6400
- Toelatingsnummer: 1715B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

1/8

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

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

o

AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing

- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor professioneel gebruik:

bus 20 l
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:
Zineb (CAS 12122-67-7): 6.66 - 7.25 %
Dikoperoxide (CAS 1317-39-1): 28.28 - 29.45 %
- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:
Zinkoxide (CAS 1314-13-2)
Xylene (CAS 1330-20-7)
Gum Rosin (CAS 8050-09-7)
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
PT 21: Aangroeiwerende middelen
Uitsluitend toegelaten voor gebruik als aangroeiwerende verf op zeegaande schepen.
Verboden voor vaartuigen in zoet water.
Uitsluitend toegelaten voor gebruik in gematigde regio, niet voor tropische regio.
Niet geschikt voor gebruik tegen micro-fouling en algen
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaren
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn
67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk

Xn

Schadelijk

Pictogram
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Code
R10
R20/21/22
R38
R43
R50/53

o
Code
S23
S36/37
S51
S57
S61

Omschrijving
Ontvlambaar
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
Irriterend voor de huid
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Voor professioneel gebruik:
Omschrijving
Damp/spuitnevel niet inademen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:
Code Pictogram
GHS02

Pictogram

GHS07

GHS09
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Code H
H226
H302
H312
H315
H317
H332
H410

Omschrijving H
Ontvlambare vloeistof en damp
Schadelijk bij inslikken
Schadelijk bij contact met de huid
Veroorzaakt huidirritatie
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Schadelijk bij inademing
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Waarschuwing

o

Voor professioneel gebruik:

Code P
P210

P233
P261
P272
P273
P280

P301+P312
P302+P352
P304+P340

P333+P313
P391
P501

Omschrijving P
Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren
Inademing van damp/spuitnevel vermijden
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte
niet verlaten
Voorkom lozing in het milieu
Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water
en zeep wassen
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse
lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
Gelekte/gemorste stof opruimen
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de
nationale/regionale voorschriften
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Specificatie
Highly Recommended

Optional
Recommended
Optional
Recommended
Highly Recommended

Optional
Recommended for
inclusion in SDS
Optional

Recommended
Recommended
Recommended
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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:
o

Voor professioneel gebruik:

Voor gebruik goed roeren.
Aanbrengen op een goed geventileerde locatie, met behulp van een airless sprayer.
Aanbrengen in een hoeveelheid van 4.80 m2/liter, bij een droge laagdikte van 125 µm.
Airless spray toepassing alleen met gebruik van geschikte adembescherming
(overdrukmasker), handschoenen, beschermende kleding (overall + spuitoverall met
capuchon) en laarzen. Strijken/rollen toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding
(overall) en handschoenen.
Toepassing d.m.v. een kwast of roller wordt aanbevolen voor kleine oppervlakken.
Meerdere lagen kunnen worden aangebracht om de gespecificeerde laagdikte te bereiken.
Wanneer de verf in meerdere lagen wordt aangebracht dienen de aanwijzingen van de
fabrikant met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden in acht
te worden genomen. Dit geldt ook voor de periode tussen het schilderen en het te water
laten.
Werkingsduur van 12 maanden in gematigde regio.
Alle ongebruikte materialen moeten worden opgeslagen in goed gesloten containers.

- Gevalideerde doelorganismen
o

Uitsluitend werkzaam tegen hard-bodied organismen (barnacles), soft-bodied
organismen (zeepokken, hydroids) en andere dierlijke aangroei (bryozoans en
tubeworms)

§4.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.
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- 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).
- Alle professionele gebruikers van antifouling producten moeten:
o Een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede
overall. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts
gebruiken voor één spuitsessie. De overall moet regelmatig worden
vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall
wordt vastgesteld.
o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type zoals
aanbevolen door de fabrikant van de antifouling verf. Handschoenen
moeten regelmatig worden vervangen.
o Ondoordringbaar schoeisel dragen dat de onderbenen beschermt.
o Tijdens het sprayen moet een geschikte ademhalingsbescherming worden
gedragen, voorzien van luchttoevoer en gecombineerd met een
beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt.
o Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven.
- Interspeed 6400 wordt op de markt gebracht in 5 verschillende kleurvariëteiten: zwart,
bruin, rood, blauw en groen.
Het gehalte zineb is respectievelijk 7,25 % w/w, 6,73 % w/w, 6,66 % w/w, 6,80 % w/w en
6,73 % w/w. Het gehalte dikoperoxide is respectievelijk 28,85 % w/w, 28,28 % w/w, 27,96
% w/w, 29,45 % w/w en 29,16 % w/w. Voor elke kleurvariatie moet de gewaarborgde
concentratie van de actieve stoffen duidelijk met een exacte waarde op het etiket van het
product met die kleur weergegeven worden.
- De toelatingshouder moet aanpassingen maken op het etiket in overeenstemming met wat
beschreven staat in het document Annex 1 dat als bijlage bij deze toelatingsakte geleverd
wordt.
- Deze tijdelijke toelating zal enkel worden verlengd op voorwaarde dat een stabiliteitstest
bij kamertemperatuur die een goede houdbaarheid aantoont, wordt ingediend.
- De vereisten in verband met Artikel 95 van de BPR dienen voor 1 september 2015 goed
gerespecteerd te worden. Zie brief als Annex 2 in bijlage.
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§5.Indeling van het product:
Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden
aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:
Code
Xn
N

Omschrijving
Schadelijk
Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:
Code H
H226
H302
H312
H315
H317
H332
H410

Klasse en categorie
Ontvlambare vloeistof - categorie 3
Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§6.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: 6,0

Brussel,
Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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