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:

0000471/003

Corn. Van Loocke N.V.
Pathoekeweg 37
8000 Brugge

Bijlage(n):
Telefoon Onthaal:
Fax :

02/524.95.77
02/524.96.03

Betreft: Opgebruikregeling voor het product Valirol Preventief Groen

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gewijzigde toelating. Deze toelating (alleen voor het opgebruiken, niet meer
voor het op de markt brengen) is geldig tot 21/02/2009. Na die datum, zal het product ook voor
het gebruik niet meer toegelaten worden.
Hoogachtend,

Het diensthoofd Risicobeheersing,

Ir. Marc Leemans
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Directoraat-generaal Leefmilieu
TOELATINGSAKTE
(opgebruikregeling)

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het opgebruiken van het biocide :
Valirol Preventief Groen dat op 22/08/2008 in bezit was van de gebruiker is nog toegelaten tot
21/02/2009 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter §3 van het koninklijk besluit van
22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals
gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.
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:

Corn. Van Loocke N.V.
Pathoekeweg 37
8000 Brugge
telefoonnummer : 050/32.07.20 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Valirol Preventief Groen

- Toelatingsnummer: 5398B

- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide, fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare oplossing

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
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kopernaftenaat (CAS 1338-02-9) : 30 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8
Uitsluitend bestemd voor de verduurzaming van naaldhout
(timmerhout) tegen houtaantastende schimmels en insecten.

- Andere aanduidingen :

Xn
N
R 22
R 50/53
R 65
S 23
S 24
S 38
S 51
S 60
S 61
S 62

Schadelijk (+symbool)
Milieugevaarlijk (+symbool)
Schadelijk bij opname door de mond
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken
Damp/nevel niet inademen
Aanraking met de huid vermijden
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom lozing in het milieu. Vraag speciale instructies/veiligheidskaart
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen
Bevat nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar

§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:
Risicoklasse 1 en 2 (o.a. daktimmerhout) : vereiste retentie 20-25 kg/m3 totaal hout,
d.m.v. toepassing via aanstrijken (180-200 g/m2), tunnelbesproeing, dompeling en
dubbelvacuümbehandeling.
Risicoklasse 3 (o.a. buitenschrijnwerk) : vereiste retentie 30-40 kg/m3 totaal hout,
d.m.v. toepassing via drenking, dubbelvacuüm- en vacuümdrukimpregnatie.
Risicoklasse 4 (grondcontact) : vereiste retentie 50-70 kg/m3 totaal hout d.m.v.
vacuümdrukimpregnatie.
§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance
HEMMIS\Biocides\Volledige Toelating (New à transformer en
PDF)\toelating nr 5398B (verlenging adm).doc

3

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
-

-

Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen
met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de
verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het
Antigifcentrum.

§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 bouw- of een houtverwerkende
nijverheid uitbaten of beheren.

Brussel,
Gewijzigd met ingang van 21/08/2008

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Het diensthoofd,

Ir. Marc Leemans
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