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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Induline SW-900

1.2. Toelatingshouder
Naam

FTB-Remmers BVBA

Adres

Bouwelven 19 2280 Grobbendonk België

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2012-0032

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0001737-0000

Toelatingsdatum

21/12/2011

Vervaldatum

30/04/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Remmers Baustofftechnik GmbH

Adres van de fabrikant

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen Duitsland

Productielocatie

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Werkzame stof

39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

Naam van de fabrikant

Troy Chemical Company BV

Adres van de fabrikant

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland

Productielocatie

Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland

Werkzame stof

48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool
(propiconazool)

Naam van de fabrikant

LANXESS Deutschland GmbH

Adres van de fabrikant

Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland

Productielocatie

Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam

IUPAC-naam

1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)4-propyl-1,3-dioxolaan-2yl]methyl]-1H-1,2,4triazool (propiconazool)
3-Jood-2propynylbutylcarbamaat
(IPBC)

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

60207-90-1

262-104-4

0.8

Werkzame stof

55406-53-6

259-627-5

0.8

2.2. Formuleringstype
AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie
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Beschermende handschoenen dragen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Met veel wassen.
Inhoud naar in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale
voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Primer op waterbasis voor houtelementen buiten
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Product op waterbasis voor gebruik door industriële en professionele gebruikers in de
gebruiksklassen 2 en 3
Aureobasidium pullulans spp.-BlauwschimmelHyfen
Basidiomycota-Houtrottende basidiomycotaHyfen

Buiten

Toepassingsgebied
Preventieve bescherming tegen houtvernietigende schimmels en blauwschimmel

Toepassingsmethode(n)

Open systeem: borstelen Open systeem: dippen Stroomcoating

Open Systeem: gieten Spuiten Geautomatiseerd sprayen in gesloten faciliteiten

Dosering en frequentie van de
toepassing

80 - 90 ml/m² - 100 circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde
droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen.

80 - 90 ml/ - 100 -
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circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde
droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen

80 - 90 ml/ - 100 circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde
droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen

80 - 90 ml/ - 100 circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde
droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen

Categorie/categorieën
gebruikers

Industrieel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Blik/tin, gecoate tinplaat , 5 L, 20 L
Vat, Plastic (PE), 120 L
IBC (intermediate bulk container), Plastic (PE), 1000 L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Target-organismen:
houtvernietigende schimmels, blauwschimmel
Verwerking:
kwastmethode, indopen, lakgieten, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)
Toepassingsgebied:
buiten
Gebruikers:
industriële en professionele gebruikers
Functie:
bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming
met DIN 68 800, deel 3.
Gebruiksdoel:
Houtbehandeling

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Geen gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
Geen gebruiksspecifieke informatie over waarschijnlijke directe of indirecte effecten, eerstehulpinstructies en noodmaatregelen om
het milieu te beschermen

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
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Geen gebruiksspecifieke aanwijzingen voor veilige verwijdering van het product en de verpakking

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Geen gebruiksspecifieke voorwaarden voor bewaren en houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Target-organismen: houtvernietigende schimmels, blauwschimmel
Verwerking:
kwastmethode, indopen, lakgieten, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)
Toepassingsgebied:
buiten
Gebruikers:
industriële en professionele gebruikers
Functie:
bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming
met DIN 68 800, deel 3.
Gebruiksdoel:
Houtbehandeling

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Droging:
circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag
aanbrengen.
Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.
Huidbeschermingscrème gebruiken om de huid preventief te beschermen.
Direct of langdurig contact met de huid vermijden.
Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding.
Handen wassen vóór pauzes en na het werk.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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Waarschuwingen voor gevaren:
schadelijk voor in het water levende organismen, met mogelijk langdurige schadelijke gevolgen voor het aquatisch milieu.
Veiligheidsaanbevelingen:
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk
Contact met huid en ogen vermijden
Geschikte beschermende handschoenen dragen
Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Voorkom lozing in het milieu
Eerstehulpmaatregelen:
Na inademing:
voor frisse lucht zorgen; indien nodig kunstmatige beademing toepassen en betrokkene warm houden. Een arts raadplegen als de
symptomen aanhouden. Als betrokkene buiten bewustzijn is, in een stabiele zijpositie plaatsen, ook voor vervoer.
Na huidcontact:
onmiddellijk met water en zeep wassen. Een arts raadplegen als de huid geïrriteerd blijft.
Na oogcontact:
de geopende ogen gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden.
Na inslikken:
de mond spoelen en een ruime hoeveelheid water drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Afval dient in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te worden verwijderd.
Niet in de afvoer legen.
Niet in de riolering terecht laten komen
Grote hoeveelheden overgebleven product moeten in de originele verpakking als afval worden verwijderd, en in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften.
Volledig lege, schone verpakkingen mogen worden gerecycled
Afvalcodenummer: 03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddel

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Gescheiden van voedsel bewaren.
De verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.
Vorstvrij bewaren.

6. Overige informatie
N/A
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