FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

TOELATINGSAKTE
Hernieuwing
Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/11/2011
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Tanalith E (3492) is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit
van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.
Deze toelating is geldig tot: 01/02/2014, datum van inschrijving van de laatste werkzame stof
voor productsoort 8 in bijlage I van de biociderichtlijn 98/8/EG. Een Europese aanvraag moet
vóór deze datum worden ingediend.
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 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:
ARCH TIMBER PROTECTION N.V.
KBO nummer: 0413.855.349
Louizalaan 149/24
BE 1050 BRUSSEL
Telefoonnummer: 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

-

Handelsbenaming van het product: Tanalith E (3492)

-

Toelatingsnummer: 5801B

-

Doel waarvoor het product bestemd is: fungicide, insecticide

-

Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof te verdunnen met water

-

Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
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Koper(II)carbonaat (CAS 12069-69-1): 266 gr/l
Boorzuur (CAS 10043-35-3): 59 gr/l
Tebuconazool (CAS 107534-96-3): 3 gr/l
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 3 gr/l
-

Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten voor het gebruik als preventief
houtbeschermingsmiddel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het
behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en dierenvoeder

-

Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn
67/548/EEG:

Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk

Xn

Schadelijk

Code
R41
R50/53
R22

Pictogram

Omschrijving
Gevaar voor ernstig oogletsel
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Schadelijk bij opname door de mond
o Voor Professioneel gebruik :

Code
S26
S61
S36/37/39
S24/25
S13
S60

Omschrijving
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoe-len en
deskundig medisch advies inwinnen
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
Aanraking met de ogen en de huid vermijden
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Bevat propiconazole en polyethyleenamine. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
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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:
Uitsluitend toegelaten voor gebruik door houtverduurzamingsstations voor het
verduurzamen van hout door middel van vacuüm-/drukimpregnering. Wanneer de
temperatuur van de gebruiksoplossing beneden de 5°C daalt dient het impregneren
gestaakt te worden.
De concentratie van de werkvloeistof kan variëren van2-8%. De controle van de
concentratie van de gebruiksoplossing dient te geschieden met een geijkte aerometer.
Geïmpregneerd hout na impregneren versneld fixeren of 48 uur onder dak opslaan. De
gebruiksoplossing dient gemaakt te worden door het middel onder voortdurende roeren
aan water toe te voegen. Maak bij het doseren gebruik van kunststof of roestvast stalen
apparatuur.
Na ledigen van de verpakking deze omspoelen met water en het spoelwater gebruiken
voor het bereiden van gebruiksoplossing. De gebruikte emballage blijft eigendom van
Hickson Garantor en wordt teruggenomen.
Retentie:
De gemiddelde opname van het houtverduurzamingsmiddel per m³ hout dient te zijn:
Risicoklasse

Gebruikssituatie hout

Minimale charge retentie

Spinthout

1

bovengronds en onder dak
(droog)

1,75 kg product*

3,5

2

bovengronds en onder dak
(risico op bevochtiging)

2,5 kg product*

5,0

3

bovengronds en niet onder
dak

3,5 kg product*

7,0

4

in contact met grond en/of
zoetwater

6,5 kg product*

13,0

* Bij hout met afmetingen groter dan 4 cm kan een 25% lagere retentie worden aangehouden

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
-

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.
Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van
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-

14/1/2004 betaald wordt.
Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003
is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer
informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (
www.poisoncentre.be).

§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
N
Xn

Omschrijving
Milieugevaarlijk
Schadelijk

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het
KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van
10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van
de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,
Toegelaten op 21/12/2001
Overgedragen op 27/01/2003
Gewijzigd op 10/01/2006
Verlengd op 21/05/2010
Hernieuwing op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur Generaal

R. Moreau
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