FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

Aanvullende akte met bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit van het product
Wolmanit® Fume, n° BE2014-0021
De huidige akte wordt aangevuld met volgende paragraaf:
Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit :
Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden
en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door
een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden
door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.
Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze
paragraaf gestelde voorwaarden.
- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van
1° de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en
2° de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde
voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.
- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie
Lichaam

Voorwaarde
Andere

ogen
handen

Veiligheidsbril
Handschoenen

Omschrijving
Lichaam bescherming moet worden
gekozen volgens de activiteit en de
mogelijke blootstelling, bijvoorbeeld,
schort, laarzen voor bescherming,
kledingstuk
chemisch-productbescherming volgens
(EN 14605 in projecties of EN ISO
13982 in geval van stof. 14605:2005 +
A1:2009 IN ISO 13982-1: 2004)
Een veiligheidsbril met zijkleppen.
Beschermende handschoenen tegen
chemische
producten
(EN-374)
materialen ook met langdurig direct
contact
(aanbevolen:
index
van
bescherming 6, &gt; 480 minuten de
correspondent van de tijd van de
permeatie
volgens
EN-374):
bijvoorbeeld in Nitril-caoutchouc (0,4
mm), rubber chloropreen (0.5 mm), vinyl
(0.7 mm) en andere polyvinyl
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EN Norm
EN
14605:2005+A1:2009

EN 166:2001
EN 374-1:2003
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Ademhaling

Filter

Geschikte ademhalingsbescherming voor EN149:2001+A1:
lagere concentraties of korte termijn 2009
effect: deeltjesfilter met middellange
efficiëntie voor vaste en vloeibare
deeltjes ( e.g 143 or 149, type P2 or
FFP2)

De andere bepalingen van de huidige akte blijven ongewijzigd.

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
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