FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

TOELATINGSAKTE
Wederzijdse erkenning van toelating / Identiek product
Gelet op de aanvraag ingediend op 05/03/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:
Xyladecor Primer Clear BP is toegelaten met toepassing van het artikel 14 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 is geldig tot 31/03/2020, identiek aan het product TWP 077 BE2012-0024.
Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de
einddatum van deze toelating worden ingediend.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden 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:

AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM
KBO nummer: 0405.746.050
G. Levisstraat 2
BE 1800 VILVOORDE
Telefoonnummer: 02/254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Primer Clear BP
- Toelatingsnummer: BE2014-0024
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- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o Gebruiksklare vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

IPBC (3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat) (CAS 55406-53-6): 0.75 %
Propiconazole (CAS 60207-90-1): 0.24 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen
Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar oplosmiddelhoudend houtbeschermingsmiddel
tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor binnen-en buitenhuis.
Preventieve behandeling. Enkel voor hout van gebruiksklasse 2 en 3.
Voor professionelen en niet-professionelen (toepassing via borstel en rol en sproeien) en
industrieel gebruik (toepassing door onderdompelen, flow coating, dubbel vacuüm en
sproeien)
Het hout mag niet in direct contact komen met de bodem of grondwater.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
Xn

Omschrijving
Schadelijk

Pictogram

Code
R66
R65

Omschrijving
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
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o

Code
S13

Voor professioneel gebruik:

Omschrijving
Specificatie
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van
diervoeder
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
met veel ... (aan te geven door de fabrikanten)
Buiten bereik van kinderen bewaren
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct
een arts raadplegen en de verpakking of het etiket
tonen
Aanraking met de huid vermijden

S28
S2
S62
S24

Omschrijving
Bevat IPBC en propiconazole; kan een allergische reactie veroorzaken.
o

Code
S24
S28
S2
S13
S62

Voor het grote publiek:

Omschrijving
Specificatie
Aanraking met de huid vermijden
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen
met veel ... (aan te geven door de fabrikanten)
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van
diervoeder
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct
een arts raadplegen en de verpakking of het etiket
tonen
Bevat IPBC en propiconazole; kan een allergische reactie veroorzaken.
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§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
- Gebruiksaanwijzing:
o

Voor professioneel gebruik:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren,
houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct
contact met de bodem of in een marien milieu.
Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de
weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval
verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan
te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Voor oppervlaktebehandeling kan het product worden aangebracht met een borstel of een
rol en door sproeien. Industriële oppervlaktebehandelingen kunnen gebeuren door
onderdompelen, flow-coating, en automatisch sproeien. Voor oppevlaktebehandeling het
product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².
Voor dieptebehandeling (enkel industrieel toegepast) kan het product worden aangebracht
door vacuüm druk behandeling. Voor dieptebehandeling het product aanbrengen in een
verhouding van 38.0 ?45.6 kg/m³.
24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet
onderhouden worden.
De volgende mededeling moet duidelijk worden weergegeven op de technische fiche of een
gelijkaardig document dat het behandelde hout vergezelt :
Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld
hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu
(waterlopen, meren, ?)
Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze
oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.
Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard
ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.
Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.
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o

Voor het grote publiek:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren,
houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct
contact met de bodem of in een marien milieu.
Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de
weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval
verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan
te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.
Het product wordt aangebracht met een borstel of een rol, of door sproeien.
Het product is werkzaam tegen houtverkleurende schimmels en tegen houtvernielende
basidiomycetes.

Het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².
24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet
onderhouden worden.

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:
- Producent Xyladecor Primer Clear BP:

AKZO NOBEL Decorative Paints France
ZI "Les Bas Près"
BP70113
FR 60761 Montataire Cedex
France

- Producent IPBC (3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat) (CAS 55406-53-6):

Troy Corporation Inc
Vreeland Road 8
Florham Park
NJ 07932
PO Box 995
USA
- Producent Propiconazole (CAS 60207-90-1):
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Janssen PMP
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgium
§5.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.
Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van
13/11/2011 betaald wordt.
Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
Voor het bestaande product (TWP 077) op naam van toelatingshouder ( Troy Chemie
GmbH) met toelatingsnummer (BE2012-0024) zijn volgende uitfaseringstermijnen
toegestaan:
o Voor het verwijderen of voor de opslag en het op de markt brengen van
bestaande voorraden : 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van handtekening
van deze akte. Dit is de datum van de EERSTE Europese toelatingsakte voor het
op de markt brengen van het product (Xyladecor Primer Clear BP) met
toelatingsnummer (BE2014-).
o Voor het opgebruiken van bestaande voorraden : 18 maanden, te rekenen vanaf
de datum van handtekening van deze akte. Dit is de datum van de EERSTE
Europese toelatingsakte voor het op de markt brengen van het product
(Xyladecor Primer Clear BP) met toelatingsnummer (BE2014-).
Zie SPC Xyladecor Primer Clear BP
Specifieke gebruiksvoorwaarden:
Gebruik het product niet tegen andere aantastingen van het hout of in een
grotere hoeveelheid/opp ?verhoudingdan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedingsmiddelen of met
veevoeder.
- Niet binnenshuis gebruiken.
- Behandeld hout niet binnenshuis gebruiken, behalve voor ramen en
buitendeuren.
- Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of
behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het
aquatisch milieu (waterlopen, meren, ?)
- Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze
oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
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-

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of
op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of
water te voorkomen.
Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

§6.Indeling van het product:
Niet geclassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
Xn

Omschrijving
Schadelijk

§7.Score van het product:
Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot
vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de
grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de
berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 1,0

Brussel,
Wederzijdse erkenning van toelating / Identiek product op

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