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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

WOCOSEN WF

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Janssen PMP

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2012-0044

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0009051-0000

Toelatingsdatum 08/05/2012

Vervaldatum 31/03/2020

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

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

104/06/2019 SAMENVATTING VAN DE
PRODUCTKENMERKEN



Naam van de fabrikant Troy Corporation

Adres van de fabrikant

Productielocatie

8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey NJ 07932 Florham Park Verenigde Staten
van Amerika

One Avenue L, Newark, New Jersey NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

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

Naam van de fabrikant Troy Chemical Europe BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Nederland

Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Duitsland

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

Naam van de fabrikant Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

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

2. Productsamenstelling en -formulering

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

Triviale naam IUPAC-naam Functie CAS-nummer EG-nummer Gehalte (%)

3-Jood-2-
propynylbutylcarbamaat
(IPBC)

Werkzame stof 55406-53-6 259-627-5 0.3

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

Werkzame stof 60207-90-1 262-104-4 0.9
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2.2. Formuleringstype

op waterbasis (gebruiksklaar)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat (+)-1-[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol, 3-
jodium-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothazol-3H(2H)-één. Kan een allergische
reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel – Kwast/rolborstel (binnen en buiten)

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: niet-professioneel
Toepassing: kwast/rolborstel
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtrotschimmels (schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en
blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

Beschrijving toepassingsgebied: autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en
gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat
met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld,
hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
bestrijken (of rolborstel) -
Aanbrengen met een kwast
Aanbrengen met een rolborstel

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
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behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 5 liter

-

-

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN PERSONEN EN DIEREN
HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

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

niet van toepassing.

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

Waar specifiek voorhet gebruik, de instructies voor de veilige verwijdering van het product en de verpakking: dit materiaal en zijn
verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.Niet in de riool lozen. Bodem, grond- of oppervlaktewater niet
verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
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niet van toepassing.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel – Kwast/rolborstel (binnen en buiten)

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassingsmethode: kwast/rolborstel
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-Andere: houtrotschimmels (schimmels)-Andere: niet van toepassing

geen gegevens-Andere: houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte-
en blauwschimmels)-Andere: niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

Beschrijving toepassingsgebied: autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en
gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat
met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld,
hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
bestrijken (of rolborstel) -
Aanbrengen met een kwast
Aanbrengen met een rolborstel

Dosering en frequentie van de
toepassing

Behandelingsdosering: voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-,
oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-
160 g product per m², in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat
de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0
-
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter

-

-
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4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIKVAN PERSONEN EN DIEREN
HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.Bodem, grond- of
oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffenof de gebruikte verpakkingen.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - niet-professioneel - spuiten (binnen en buiten)

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: niet-professioneel
Toepassing: spuiten
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-Andere: houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-Andere: niet
van toepassing

geen gegevens-Andere: houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte-
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en blauwschimmels)-Andere: niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
Spuiten -
aanbrengen met een spuit

Dosering en frequentie van de
toepassing

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 5 liter

-

-

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN PERSONEN EN DIEREN
HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.
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4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing.

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - professioneel – spuiten (binnen en buiten)

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: spuiten
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en
blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
Spuiten -
Aanbrengen met een spuit

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-
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Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter

-

-

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMDE
PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing.

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
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niet van toepassing.

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - professioneel – handmatig dompelen

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: handmatig dompelen
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en
blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
handmatig dompelen -
Handmatig dompelen

Dosering en frequentie van de
toepassing

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter

-

-

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
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4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandeling via handmatig dompelen moet binnen een beperkte zone en op een vloeistofdichte vloer worden uitgevoerd.
De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMDE
PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - professioneel – Injectie/ Oppervlakte - behandeling (enkel binnenshuis)

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: injectie/ oppervlakte- behandeling
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Serpula lacrymans-droogrotschimmels-niet van toepassing
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Toepassingsgebied
Binnen

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
oppervlakte-injectie/behandeling -
voor de behandeling van droogrot is alleen aanbrengen door oppervlakte-
injectie/behandeling toegestaan

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor inspuiting/oppervlaktebehandeling tegen droogrot bedraagt de aanvaardbare
hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 3 behandelingen. In elk
geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het
product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter

-

-

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET
VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen /vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMDE
PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.
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4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.7 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 7 - Professioneel – Automatisch spuiten, sproeien (deluge) en handmatig dompelen

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: automatisch spuiten, sproeien (deluge) en handmatig dompelen
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en
blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
automatisch spuiten -
Niet van toepassing

sproeien (deluge) -
niet van toepassing

handmatig dompelen -
niet van toepassing
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Dosering en frequentie van de
toepassing

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 1000 liter

-

-

4.7.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.7.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandelingsprocessen moeten binnen een beperkte zone boven een vloeistofdichte harde vloer worden uitgevoerd, met
beschoeiing en een opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
De opslag van behandeld hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem (bv. opvangbak) of boven een
vloeistofdichte harde vloer met beschoeiing en opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel)bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE
CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde
methode.

4.7.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
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niet van toepassing

4.7.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE
CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp vaneen door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde
methode.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.7.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.8 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 8 - professioneel – automatisch dompelen

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: automatisch dompelen
Werking: preventief

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en
blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is
bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent
aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden
wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)
automatisch dompelen -
niet van toepassing

Dosering en frequentie van de
toepassing

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels
is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2
behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte
hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -
-

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel
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Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 1000 liter

-

-

4.8.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.8.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandelingsprocessen moeten binnen een beperkte zone boven een vloeistofdichte harde vloer worden uitgevoerd, met
beschoeiing en een opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).

De opslag van behandeld hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem (bv. opvangbak) of boven een
vloeistofdichte harde vloer met beschoeiing en opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van
pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE
CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde
methode.

4.8.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.8.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE
CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde
methode.

4.8.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing
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5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de
weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.
Behandeld hout mag niet worden gebruikt in uitwendige situaties waar het in contact komt metde bodem en permanent wordt
blootgesteld aan vocht of voortdurend in contact komt met zoet of zout water.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Een aflak (minimaal totaal 240 ml/m², in 1 tot 3 behandelingen of minimale droge laagdikte van 100µm in totaal, in 1 tot 3
behandelingen) moet worden aangebracht op behandeld hout in situaties waar het zou worden blootgesteld aan verwering. De aflak
moet ofwel worden aangebracht vóór het gebruik van het behandelde hout in situaties van blootstelling aan verwering,of in geval van
plaatselijke toepassingen voordat de verwering zelf plaatsvindt (bijvoorbeeld regen). De aflak mag geen triazoolfungicide bevatten.
WAS UW HANDEN EN BLOOTGESTELDE HUID voor de maaltijd en na gebruik.
BEWAAR OP EEN VEILIGE PLEK.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.
3-JODIUM-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMAAT is een carbamaatverbinding met eenzwakke anticholinesteraseactiviteit. NIET
GEBRUIKEN indien u op medisch advies niet mag werken met anticholinesteraseverbindingen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken en de huid met veelwater en zeep wassen. Raadpleeg een arts indien er
symptomen optreden.
Na contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water. Raadpleeg een artsindien er symptomen optreden.
Bij inslikken: niet laten braken tenzij uitdrukkelijk geïnstrueerd door medisch personeel. Bij braken moet het hoofd laag worden
gehouden, zodat er geen braaksel in de longen terechtkomt. Raadpleeg een arts.
Bij inhalatie: breng de getroffen persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warmen rustig. Kunstmatige ademhaling door een
getraind persoon als de ademhaling onregelmatig of gestopt is. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig of langdurig zijn.
Indien bewusteloos in stabiele zijligging plaatsen en onmiddellijk een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Bewaar het product ineen goed afgesloten originele verpakking.

Tenminste 18 maanden houdbaar.

6. Overige informatie

-
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