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:

0001188

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee
51369 LEVERKUSEN

Bijlage(n):
Telefoon:
Fax :

02/524.95.83
02/524.96.03

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Preventol P 109 N

Geachte Mevrouw,
Geachte Mijnheer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum
waarop de beslissing van de europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de
werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.
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TOELATINGSAKTE
Gelet op de aanvraag ingediend op 22/03/2005

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Preventol P 109 N 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 datum waarop de beslissing van de europese
commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen 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:

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee
51369 LEVERKUSEN

- Handelsbenaming van het product: Preventol P 109 N

- Toelatingsnummer: 8006B

- Doel waarvoor het product bestemd is: algicide, bactericide, fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
2-broom-2-nitro-1,3-propaandiol (CAS 52-51-7) : 14%
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on
(3:1) (CAS 55965-84-9) : 1.5%

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
productsoort 11 en 12. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding
van algen, bacteriën en schimmels in recirculerende koelwatersystemen en in
proceswater in de papierindustrie, mits er geen lozing (direct danwel indirect) naar het
oppervlaktewater plaatsvindt.

- Andere aanduidingen :

C
R 22
R 34
R 43
R 52/53
S 21
S 26
S 28
S 36/37/39
S 45
S 60
S 61

Bijtend (+ symbool)
Schadelijk bij opname door de mond
Veroorzaakt brandwonden
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Niet roken tijdens gebruik
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met een grote hoeveelheid
water
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
Voorkom
lozing
in
het
milieu.
Vraag
om
speciale
instructies/veiligheidskaart

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
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Gebruiksaanwijzing:
Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.

DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE

Recirculerende koelwatersystemen
Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan het water.
Voeg enkele keren per week schoksgewijs 20 tot 50 gram PREVENTOL P 109 N
toe per m³ systeemvolume. Herhaal dit tot het systeem onder controle is, daarna de
dosering zodanig (lager) instellen dat het systeem onder controle blijft.
Papier- en kartonindustrie
Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulp-water
bassins.
Per ton papier of papierpulp 30 tot 50 gram PREVENTOL P 109 N toevoegen.
Herhaal dit tot het systeem onder controle is, daarna de dosering zodanig (lager)
instellen dat het systeem onder controle blijft.

§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.
Voorbehouden voor professionele gebruikers
Bij gebruik in de papier-en kartonindustrie waarbij het papier of karton in contact
kan komen met levensmiddelen dient rekening te worden gehouden met de
bepalingen die gelden voor dergelijke verpakkingen.
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§5. Indeling van het product:
C : bijtend
Geen klasse

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking:
Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt
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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