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:

MRB/AV/2008/901

Bijlage(n):

2

Telefoon:
Fax :

02/524.95.79
02/524.96.03

HENKEL BELGIUM N.V
Havenlaan 16
1080 BRUSSEL

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Rubson Groene aanslag bestrijder

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere
datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van
de werkzame stof alkylbenzyldimethylammoniumchloride voor Producttype 10 in bijlage I of
IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.
In bijlage vindt u tevens het resultaat van de risico-evaluatie met betrekking tot de
ecotoxicologie.
Hoogachtend,

Het diensthoofd,

ir. Marc Leemans.
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TOELATINGSAKTE
Gelet op de aanvraag ingediend op: 8/7/1996
Gelet op het advies van Comité voor advies inzake biociden :
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Rubson Groene aanslag bestrijder is toegelaten met toepassing van het artikel 78 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.
Deze toelating geldt tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de
Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof
alkylbenzyldimethylammoniumchloride voor Producttype 10 in bijlage I of IA bij de
biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.
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:

HENKEL BELGIUM N.V
Havenlaan 16
1080 BRUSSEL
telnr : 02 421 27 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Rubson Groene aanslag bestrijder

- Toelatingsnummer: 6208B
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- Doel waarvoor het product bestemd is: algicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare oplossing in verstuiver of
container

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
alkylbenzyldimethylammoniumchloride (CAS : 61789-71-7) : 3.9 %

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Producttype 10= uitsluitend toegestaan voor het verwijderen en voorkomen van alle
soorten groene aanslag buitenshuis op harde ondergronden zoals daken, gevels,
vloeren, terrassen, bekkens, tennisterreinen, grafstenen en fonteinen.
Zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :
Voor de professionele gebruiker :
N
Xi
R 36/37/38
R 50
S 02
S 13
S 20/21
S 23
S 26
S 37/39
S 46
S 57
S 60

N : Milieugevaarlijk
Xi : Irriterend
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Spuitnevel niet inademen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

Voor de niet-professionele gebruiker :
N
Xi
R 36/37/38
R 50
S 02
S 13
S 20/21
S 23
S 26
S 29/56
S 37/39

N : Milieugevaarlijk
Xi : Irriterend
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Zeer giftig voor in het water levende organismen
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Spuitnevel niet inademen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen
Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval brengen
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
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S 46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

§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:

Het product wordt onverdund aangebracht in een dosering van 6-8 m²/liter of 125-170
ml/m² afhankelijk van van de ruwheid, structuur en de aantastingsgraad van de
ondergrond. De behandeling mag enkel gebeuren bij droog weer. Het product moet
gedurende 1 dag kunnen inwerken op de droge ondergrond.
Het product wordt aangebracht met de verstuiver waarin het verpakt is of met een
ander toestel waarbij het wordt versproeid onder lage druk en met grove druppel.
(Deze toepassingswijze is toegestaan voor zowel de professionele als de nietprofessionele gebruiker.)
Na de behandeling mag de groene aanslag niet met een hogedrukreiniger worden
verwijderd en er mag ook niet worden nagespoeld.
Na de behandeling moet men eveneens voorkomen dat het eerste regenwater dat over
de behandelde oppervlakken stroomt in de regenwaterput terechtkomt.

§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 etiket dient uitdrukkelijk te vermelden dat na behandeling niet mag worden
nagespoeld en dat de groene aanslag niet mag worden verwijderd met een
hogedrukreiniger.

-

Het etiket dient uitdrukkelijk te vermelden dat de gebruiker maatregelen moet
nemen om te voorkomen dat het eerste regenwater dat over de behandelde
oppervlakken stroomt in de regenwaterput terechtkomt.

-

De verpakkingen van 1 en 5 liter kunnen worden verkocht aan het grote publiek.
De verpakking van 20 liter moet worden voorbehouden voor de professionele
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gebruiker. Deze verpakking van 20 liter mag enkel worden verkocht samen met de
veiligheidsfiche voor het preparaat.

§5. Indeling van het product:
N : Milieugevaarlijk
Xi : Irriterend

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

ir. Marc Leemans.

Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt
Opmerking:
Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.
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Bijlage : ecotoxicologische evaluatie voor Rubson groene aanslag bestrijder

Op basis van de uitgevoerde risico-evaluatie betreffende Rubson Groene Aanslag bestrijder
werden geen onaanvaardbare risico’s vastgesteld ten gevolge van het toepassen van Rubson
Groene Aanslag bestrijder.
Eventuele risico’s ten gevolge van het afspoelen van behandelde oppvervlakken konden
echter niet uitgesloten worden.
De werkgroep ecotoxicologie verleent bijgevolg een positief advies voor Rubson Groene
Aanslag bestrijder op voorwaarde dat de groene aanslag na de behandeling niet met een
hogedrukreiniger wordt verwijderd en dat er niet nagespoeld wordt.
Etikettering:
N
Milieugevaarlijk
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
Niet professionele gebruikers
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen
S56 : Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval brengen
professionele gebruikers
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Opmerkingen:
- Op de bijgeleverde technische fiche staat nog vermeld : “ Na het verwijderen van de mossen
….” Dit dient gewijzigd te worden naar: “Na het verwijderen van de groene aanslag ...”
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