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TOELATINGSAKTE
Wijziging van samenstelling

Gelet op de aanvraag ingediend op 16/12/2015

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Micron Extra EU 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 01/01/2018 de datum van goedkeuring van de laatste werkzame
stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

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) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Micron Extra EU

- Toelatingsnummer: 3312B
-
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Doel waarvoor het product bestemd is:
o aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing

- Toegelaten gebruiker(s):
o Uitsluitend professioneel

- Toegelaten verpakkingen:
o Voor professioneel gebruik:

blik 750 ml 
blik 2.5 l 
blik 5 l 

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:
Dikoperoxide (CAS 1317-39-1): 32.12% - 34.28% (afhankelijk van de kleurvariant)
Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8): 1 - 2.75% 
(afhankelijk van de kleurvariant)

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:
Zinkoxide (CAS 1314-13-2): 7.14 %
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (CAS 64742-95-6): 16.05 %
xyleen, residu (CAS -): 8.73 %
Gum Rosin (CAS 8050-09-7): 9.74 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
21 Aangroeiwerende middelen

Uitsluitend toegelaten voor gebruik als verf. Aanbrengen met borstel, roller of airless
spraytoepassing.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 ja(a)r(en))

-
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Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:
Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk

Xn Schadelijk

Code Omschrijving
R20 Schadelijk bij inademing
R10 Ontvlambaar
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:
Code Pictogram Pictogram
GHS02

GHS07

GHS09

Signaalwoord: Waarschuwing

Code H Omschrijving H
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
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H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH Omschrijving EUH Specificatie
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren

§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:
Belangrijk: kan direct over de meeste antifoulings worden aangebracht, zolang deze in
goede staat verkeren.
Voorbehandeling: Reeds geantifoulde oppervlakken, in goede staat: afspoelen met
leidingwater en laten drogen. Is de oude antifouling niet geschikt of onbekend, breng dan
een sluitlaag Primocon aan. Verkeert hij in slechte staat, verwijder hem dan met Interstrip
en volg daarna de onderstaande voorschriften. De voorbehandeling van kale oppervlakken
staat omschreven op het etiket van de betreffende primer.
Primeren: Kaal polyester: Gelshield 200 voor osmosebescherming, of Primocon. 
Staal/IJzer: Interprotect of Primocon. Lood: Interprotect of Primocon. Hout: Interprotect of
Primocon. Behandel het oppervlak van de ondergrond zorgvuldig voor volgens de 
aanwijzingen in de toepasselijke Handleiding voor Oppervlaktevoorbehandeling en 
Productbeschrijving. Toepassing: Roer goed. Breng op de romp 2 lagen verf aan voor 1 
seizoen of 3 lagen voor 2 seizoenen. Breng op de boeg en het achtersteven, de waterlijn, 
het roerblad en de kiel 3 lagen verf aan voor 1 seizoen of 4 lagen voor 2 seizoenen. Tip: na 
het aanbrengen van de antifouling kunt u tot wel 12 maanden wachten voordat u uw boot te
water laat. Breng de verf niet aan op aluminium/lichtmetalen of zinkgespoten 
oppervlakken, aangezien antifouling koper bevat. Werkt direct na onderdompeling. 
Uitstrijkvermogen: 7,5m2/750ml of 25m2/2,5l bij 50?m droge laagdikte 
Reinigers/Verdunners: Thinner No.3. Antifoulings uitsluitend nat schuren. Oude 
antifoulings nooit droog schuren of afbranden.
Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis 
van koper-pyrithione moeten voor de spuittoepassing:

o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een 
contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De
wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig 
vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd 
vastgesteld.
o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door 
de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 
à 2 dagen gebruik.
o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
o tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en 
gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals 
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beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten 
ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.
o Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:
- Producent Micron Extra EU:

INTERNATIONAL PAINT LTD, GB

- Producent Dikoperoxide (CAS 1317-39-1):
Regulatory Compliance Limited (acting for AMERICAN CHEMET CORPORATION ,
US), GB

- Producent Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8):
LONZA COLOGNE GMBH , DE

§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.

- 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).

- Volgende kleurvariaties zijn toegelaten: rood, blauw, donkerblauw, dover wit, groen, 
zwart en grijs.

§6.Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

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

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:
Code H Klasse en categorie
H335 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H302 Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H332 Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H226 Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H317 Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - Sensibilisatie van de

luchtwegen categorie 1

§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: 4,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 25/02/2013
Verlenging op 14/05/2014
Wijziging van samenstelling op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux

18/04/2017 14:19:28
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