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Directoraat-generaal Leefmilieu

SPC VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

Opmerking : Dit document is geen toelating voor een biocide, noch een vertaling van een
toelating. Het heeft louter informatieve waarde als een document voor uitwisseling van informatie
tussen lidstaten en de Europese Commissie, en geldt als een “identiteitskaart” van het product. Dit
document heeft geen juridische waarde. Enkel de originele en ondertekende beslissing (akte)
heeft juridische waarde. Voor gedetailleerde informatie over het product en de evaluatie van het
gebruik van het product, zie het Product Assessment Report Visir Oljegrunning Klar..

Productnaam : Visir Oljegrunning Pigmentert
Producttype : PT 8
Toelatingsnummer : BE2012-0016
Datum uitreiking toelatingsakte :
Vervaldatum van toelatingsakte : 31/03/2020

Naam en adres van de toelatingshouder JOTUN AS
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway
Tel. : +47 33 45 70 00
Fax : +47 33 45 77 10
Contactpersoon :
Anne Margrete Nes
anne.margrete.nes@jotun.no
Samenstelling – identiteit en gehalte
aan actieve stof en tot bezorgdheid
aanleiding gevende stof

Actieve stof :
Tebuconazole (CAS N° 107534-96-3)
(zuiverheidsgraad ≥ 95 %) : 0,60 % w/w
Geleverd als Preventol A 8 F
Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof voor het
milieu:
Kobalt, complexen met boraat en neodecanoaat
(CAS N° 68457-13-6) :
0,1 – 0,25 %

Naam en adres van de fabrikant van de Lanxess Deutschland GmbH
werkzame stof
Chempark Leverkusen, Bldg.Q18
D-51369 Leverkusen
SPC Visir Oljegrunning Pigmentert
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Duitsland
Tel. : +49 214 30 57344
Naam en adres van de fabrikant van
het biocide

Jotun AS
P.O Box 2021
N-3248 Sandefjord
Noorwegen

Formuleringstype

Gebruiksklare formulering op waterbasis

Classificatie en etikettering van het
product volgens richtlijn 1999/45 EG

R52/53 : Schadelijk voor in het water levende
organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bevat 3-jodo-2-propynyl-butylcarbamaat en Kobalt,
complexen met boraat en neodecanoaat . Kan een
allergische reactie veroorzaken.

Houdbaarheidstermijn

2 jaar houdbaarheidstesten nog in evaluatie bij de
referentielidstaat Noorwegen

Doelorganismen

Voor preventief gebruik tegen houtaantastende
schimmels (Basidiomycetes)

Categorie van gebruikers

Amateur en Professioneel gebruik

Toepassingsgebied en toepassingswijze

Product is bestemd voor zowel amateur als
professioneel gebruik.
Het product is bestemd voor buitentoepassingen
(gebruiksklasse 3, UC3)
Toepassingsmethode: Borstelen
Dosering:
4 – 8 m² hout/liter product
0,125 – 0,25 l product/ m² hout
= 0,1275 – 0,255 kg product/ m² hout
= 0,765 – 1,53 g tebuconazole/m² hout

Gebruikscondities

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
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Amateur en professioneel gebruik
Toepassingsmethode : enkel borstelen
Enkel voor buitentoepassingen
(gebruiksklasse 3, UC 3)
Maximaal gehalte tebuconazole in de
formulering : 0,60 % w/w
Maximale gebruiksdosering: 4 m²/L (1,53
g tebuconazole/m², overeenstemmend met
0,25 L of 0,255 kg product/m²)
Na toepassing moet een afwerkingslaag
(topcoat) wordenaangebracht om de
efficaciteitsclaim te halen. Deze topcoat
moet worden aangebracht binnen een
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periode van 1 maand na toepassing van
Visir Oljegrunning Pigmentert..
Bijzonderheden betreffende mogelijke
rechtstreekse of onrechtstreekse
schadelijke effecten

Geen gekende ongewenste of onbedoelde
bijwerkingen op niet-doelorganismen of nuttige
organismen.

Eerste hulp maatregelen en
spoedmaatregelen in geval van
accidenteele vrijkomen van het product
in het milieu
(uit SDS)

Eerste hulp maatregelen:
Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende
symptomen altijd medische hulp in. Geen een
bewusteloos iemand nooit iets via de mond.
Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsten
en medische hulp inroepen.
Bij inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de
persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt,
onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand
voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te
worden toegediend door getraind personeel.
Bij aanraking met de huid: Verwijder verontreinigde
kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met
water en zeep of gebruik een goedgekeurde
huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of
verdunningsmiddelen gebruiken.
Bij aanraking met de ogen: Ga aanwezigheid van
contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen
onmiddellijk met stromend water gedurende
tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij
open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Bij inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een
arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd
de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.
Spoedmaatregelen in geval van accidenteel
vrijkomen van het product in het milieu:
Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare
absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde,
vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een
afvoercontainer in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften. Gebruik voor reiniging bij
voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik
van oplosmiddelen.

Instructies voor het veilig verwijderen
van het product en de verpakking
SPC Visir Oljegrunning Pigmentert

Het product mag niet gebruikt worden in de de buurt
van oppervlaktewater en run-off naar het
oppervlaktewater moet worden voorkomen.
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Dit product is geclassificeerd als gevaarlijk en moet
als gevaarlijk afval worden verwijderd.
Europese Afvalcatalogus (EAK): 08 01 11
De volgende informatie betreffende afval is van
toepassing en moet op het etiket worden aangebracht:
Dit product en/of verpakking moet worden
opgeruimd als gevaarlijk afval in overeenstemming
met de plaatselijke voorschriften.

Aanvaardbaar risico en maatregelen De volgende maatregelen moeten worden toegepast
om mens en milieu te beschermen
op het product en moeten duidelijk vermeld worden
op het etiket/technische
fiche/veiligheidsinformatieblad :

Ter bescherming van mens:
(i)
Geschikte beschermingsuitrusting (PPE)
moet gebruikt worden door de
professionele toepasser (overall,
veiligheidsbril, handschoenen)
(ii)
Het product mag niet worden toegepast op
hout dat in direct contact kan komen met
voedsel en voeder.
Ter bescherming van milieu:
(i)
De bodem moet worden afgedekt tijdens
de toepassing van het product.
(ii)
Het product mag niet gebruikt worden in
de de buurt van oppervlaktewater en
run-off naar het oppervlaktewater moet
worden voorkomen.
(iii)
Het product mag niet gebruikt worden op
hout dat in direct contact staat met water
en/of bodem
(iv)
Het product mag niet terechtkomen in
afvoerkanalen en waterlopen. Resten,
verpakkingen moeten worden afgevoerd
als gevaarlijk afval.

Verpakking

Toepassingscodes

Containermateriaal : Blikken of plastiek (PP/PE)
container van 1, 3 en 10 liter
I – Te bestrijden doelorganismen
I.1.1.1. Basidiomycetes (houtrotveroorzakende
Basidiomyceten)
II – Ontwikkelingsstadium van het doelorganisme dat
bestreden moet worden
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II.1 Fungi
III – Functie/Werkingsmechanisme.
III.1 Fungicide
IV - Toepassingsveld
IV.2.2 Enkel voor buitengebruik, gebruiksklasse 3
(UC3)
V - Toepassers
V.1 Niet-professioneel/grote publiek
V.2 Professionele gebruiker
VI - Toepassingsmethode
VI.1.1 open systeem, borstelen
VII - Toepassingsdoel
VII.1 Preventieve behandeling
VIII - Formuleringstype
VIII.2.2.2 Vloeibare formulering, gebruiksklaar,
watergedragen formulering
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