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Annex 1: Summary of product characteristics 

 (a) commerciële benaming product :  Xyladecor Primer Clear BP 
 

(b) (i) kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het biocide :  
 

Active substance(s) Contents  

Common name IUPAC name CAS number EC number Concentration Unit w/w (%) Minimum 
purity 
(% w/w) 

Same source as 
for Annex I 
inclusion 

         
Propiconazole 1[[¨2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-

1H-1,2,4-triazole 60207-90-1 
262-101-4   0.24 

   yes   no 

IPBC 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 55406-53-6 259-627-5   0.75    yes   no 

         

Co-formulants Contents  

Common name IUPAC name Function CAS number EC number Concentration Unit w/w (%) Classification Substance of 
concern 

         

         

     Sum 0.0   100.0  
 
De volledige samenstelling van het product is vertrouwelijke informatie en wordt hier niet vermeld. 
 
 
 (b) (ii) Is het product identiek aan het representatief product, geëvalueerd bij de Annex I opname van de werkzame stof ? 

Neen 

Indien niet, beschrijf in het kort de verschillen.  

(b) (iii) Bevat het biocide Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) zoals gedefineerd in Directive 2001/18/EC? Neen. 
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(c) Producent van de werkzame stof :  

Naam van de werkzame stof : IPBC 
 
Producent  Troy Corporation Inc; 
  Vreeland Road 8 
  Florham Park 
  NJ 07932 
                             Po Box 955 
  USA 

 

 
Naam van de werkzame stof :Propiconazole 
 
Producent  Janssen PMP 
  Turnhoutseweg 30 
  2340 Beerse 
  Belgium 
 

 
 

(d) Formuleerders van het biocide :  

Formuleerder : AkzoNobel Decorative Paints France   
  ZI “Les Bas Près” 
  BP 70113 
  FR 60761  Montataire Cedex 
                            France 
   
 

 

Fysische toestand en aard van het biocide : 

(e) Type formulering : gebruiksklaar product op basis van een solvent  

(f) Gebruiksklaar product:  ja 

Indeling en etikettering van het product: 

(g) Indeling van het product: Xn 

(h) R-en S-zinnen : R65, R66, S2, S13, S24, S28, S62 

 
Voorgesteld gebruik en werkzaamheid: 

(i) PT: 8 

(j) Doelorganismen : houtrot en houtverkleurende schimmels 

(k) Functie / werkwijze: preventief 

(l) Gebruiksgebied : houten elementen binnenshuis en buitenshuis. Niet voor gebruik op hout in direct 
contact met de bodem of in een marien milieu (tot gebruiksklasse 3) 

(m) Doel van de aanvraag:  preventieve werking tegen houtrot en houtverkleurende schimmels 

(n) Gebruikerscategorie  : professionelen en niet-professionelen 

(o) Toepassingsmethode: onderdompelen, flow-coating, sproeien, dubbel vacuüm, met een borstel of een rol 

 

Gebruiksaanwijzing: 



 

Page 3 

(p) Gebruikswijze en gebruiksgebied: 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. 

(q) Gebruiksvoorwaarden  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. 

Concentratie/opp-verhouding voor sproeien, onderdompelen, flow-coating, borstel en rol : 180-220 ml/m2 

Concentratie/opp-verhouding voor vacuüm druk behandeling : 38.0 – 45.6 kg/m3 

Er dient een deklaag te worden aangebracht. 

Alle gereedschap onmiddellijk na gebruik schoonmaken met white spirit. 

 

(r) Instructies voor veilig gebruik van het product: Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd 
houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vermijd contact met de ogen en de huid. Draag 
geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 

 

(s) Bijzonderheden in verband met waarschijnlijke directe of indirecte nadelige effecten en instructies voor 
eerste hulp :  

Gebruik het product enkel volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket. 

Enkel voor gebruik als houtbeschermingsmiddel. 

Elke contaminatie van de ogen of de huid onmiddellijk wassen. 

Was de handen en de blootgestelde huid vooraleer te eten en steeds na gebruik van het product; 

Enkel bewaren in de originele verpakking. 

De verpakking goed gesloten houden. 

Bewaar het product op een veilige plaats. 

Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. 

Houd het product weg van ontstekingsbronnen  - niet roken. 

Bedek de grond met een plastieken folie tijdens toepassingen buitenshuis. 

Gebruik het product niet op plaatsen waar het tijdens de toepassing in contact kan komen met 
oppervlaktewater (zoals een brug over een vijver). 

 

(t) Instructies voor het veilige verwijderen van het product en zijn verpakking : 

Ga na of hergebruik mogelijk is. Verpak het productafval. Sluit dit goed af en voorzie van een duidelijk etiket. 
Ongereinigde lege containers moeten op dezelfde manier afgesloten en geëtiketteerd worden. Lever deze in bij 
een instantie die zorgt voor de geschikte afvalverwijdering in overeenstemming met de officiële regelgeving. In 
het geval ongereinigde lege containers worden doorgegeven, moet de ontvanger van deze containers 
gewaarschuwd worden voor elk mogelijk gevaar dat kan veroorzaakt worden door de residu’s van het product. 

 

(u) Voorwaarden voor bewaring en houdbaarheid van het product onder normale bewaaromstandigheden :   

Houdbaar gedurende 2 jaar. 

 

(v) Bijkomende informatie:   

Gebruik biociden op veilige manier. Lees steeds etiket en productinformatie voor het gebruik. 
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