
Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

ANTIBLU SELECT 3787Productnaam:

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Referentienummer van de asset
in R4BP 3: BE-0017677-0000

Toelatingsnummer: BE2017-0028
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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

ANTIBLU SELECT 3787

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

YOU Solutions Germany GmbH

Freundallee 9a DE 30173 Hannover Duitsland

Naam

Adres

Toelatingsnummer
BE2017-0028

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 BE-0017677-0000

Toelatingsdatum 07/06/2012

Vervaldatum 30/04/2024

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant Lonza Cologne GmbH

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Nattermannallee 1 50829 Köln Duitsland

Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant Lanxess Deutschland GmbH

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Chemiepark D-51369 Leverkusen Duitsland

Bayer Corp., Agriculture Division, PO Box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas
City Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof 51 - Tebuconazool

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

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd., 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)

Naam van de fabrikant Lonza Cologne GmbH

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Nattermannallee 1 D-50829 Cologne Duitsland

Troy Chemical Company BV (ISP), Industriepark D-56593 Horhausen Duitsland

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

Naam van de fabrikant LANXESS Deutschland GmbH

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Chemiepark D-51369 Leverkusen Duitsland

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215 CH - 4002 Basel Zwitserland

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

Tebuconazool
1-(4-chlorophenyl)-4,4-
dimethyl-3-(1,2,4-triazol-
1-ylmethyl)pentan-3-ol

Werkzame stof 107534-96-3 403-640-2 2

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 4

3-Jood-2-
propynylbutylcarbamaat
(IPBC)

Werkzame stof 55406-53-6 259-627-5 7,915

2.2. Formuleringstype

SL - Met water mengbaar concentraat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie  Schadelijk bij inslikken.

 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan schade aan organen strottenhoofd veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling wanneer ingeademd.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan het ongeboren kind schaden.

Veiligheidsaanbevelingen  Beschermende handschoenen dragen.

 BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

 BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel zeep en water wassen.

 Gelekte/gemorste stof opruimen.

… naar Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende
nationale/regionale regelgeving.

 Beschermende kleding dragen.

 Oogbescherming dragen.

 Gelaatsbescherming dragen.

 NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Industrieel gebruik

Productsoort
PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Alleen te gebruiken voor tijdelijke bescherming tegen blauw- en oppervlakteschimmels, op
vers gezaagd/gekapt hout en jong hout.Hout dat met dit product is behandeld, kan worden
gebruikt voor Gebruiksklasse 2 en 3 (hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat
voortdurend wordt blootgesteld aan weersinvloeden of is beschermd tegen
weersinvloeden maar regelmatig aan vocht wordt blootgesteld).

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Fungi
Triviale naam: Fungi
Ontwikkelingsstadia: Hyphae

Wetenschappelijke naam: Oppervlakteschimmels
Triviale naam: Oppervlakteschimmels
Ontwikkelingsstadia: N.v.t.

Toepassingsgebied
Binnen

Buiten

Overige

IV.1 Gebruikscategorie 2
IV.2 Gebruikscategorie 3

Toepassingsmethode(n)
Methode: Open systeem: dippen
Gedetailleerde beschrijving:
Dompelen
Onderdompeling
Het geconcentreerde product dient met water te worden verdund tot:

Verpakking A: 0,2% tot 1,5%
Verpakking B: 0,3% tot 0,9%
Voor het gebruiksklare product geldt een dosering van 15 l/m³  

Alleen te gebruiken tegen blauw- en oppervlakteschimmels, op vers gezaagd/gekapt
hout en jong hout.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: 15 l/m³
Verdunning (%): Verpakking A: 0,2% tot 1,5%, Verpakking B: 0,3% tot 0,9%
Aantal en timing van de toepassing:
N.v.t.

Categorie/categorieën
gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 1000 l
IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 200 l
IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 25 l
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Industriële 1000 liter-bulk containers van polypropyleen met hoge dichtheid – aan
bovenkant vulbaar, met onderaan een afsluitbare klep.
200 liter-trommels van polypropyleen met hoge dichtheid – staande cilindrische trommel
met twee stoppen met schroefdraad.
Industriële 25 liter-bulk containers van polypropyleen met hoge dichtheid – staande
vierkante polykegs met afgeronde randen. Een stop met schroefdraad aan de
bovenkant.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

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

Zie 5.3

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

Zie 5.4

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

Zie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift
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Verduurzaamd hout mag niet buitenshuis worden gebruikt als het in contact komt met de bodem en permanent wordt blootgesteld
aan vocht, of als het permanent in contact komt met zoet of zout water.

Als voorwaarde voor de toelating dient de toelatingshouder te garanderen dat uitgebreide instructies m.b.t. het gebruik van het
product, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de industriële locatie waar het product zal worden gebruikt,
worden verschaft aan de gebruikers op de plaats waar het product wordt toegepast.

Het aanbrengen van het product moet gebeuren in een afgeschermde ruimte, op een ondoordringbare harde ondergrond met zowel
afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput).
De opslag van pas behandeld hout moet ofwel afgedekt plaatsvinden met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput), of op
een ondoordringbare harde ondergrond met zowel afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een
opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput). 

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie hierboven

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
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Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

Op een veilige plek bewaren.

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat is een carbamaatverbinding met een geringe anticholinesteraseactiviteit. Niet gebruiken als het
werken met anticholinesteraseverbindingen om medische redenen wordt afgeraden.

Verpakking A
Na contact met de huid: Onmiddellijk afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15
minuten.

Ogen goed spoelen en de oogleden daarbij open houden. Onmiddellijk een arts raadplegen

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand
bewusteloos is.
Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing: Breng de betrokken persoon in de frisse lucht.   Houd de persoon warm en rustig.   Is de ademhaling onregelmatig of
volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe bevoegd is.   Raadpleeg een arts als de
symptomen ernstig zijn of lang aanhouden.   Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg
onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.
Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van het milieu te voorkomen (S57).
Volg de plaatselijke noodprocedures als de lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.
Als verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen onvermijdelijk is, direct de betreffende instanties informeren.

Verpakking B
Na contact met de huid: Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding en spoel de huid af met veel water. Daarna wassen met water
en zeep.
Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15
minuten. Ogen goed spoelen en de oogleden daarbij open houden. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand
bewusteloos is.
Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing:  Breng de betrokken persoon in de frisse lucht.   Houd de persoon warm en rustig.   Is de ademhaling onregelmatig of
volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe bevoegd is.   Raadpleeg een arts als de
symptomen ernstig zijn of lang aanhouden.   Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg
onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het
veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.
Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van het milieu te voorkomen (S57).
Volg de plaatselijke noodprocedures als de lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.
Als verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen onvermijdelijk is, direct de betreffende instanties informeren.

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

Voorkom vervuiling van de bodem, waterlichamen of waterlopen met chemicaliën of gebruikte containers.

Schoonmaakmethoden:
Het product voor zover mogelijk verzamelen.
Gelekte vloeistof absorberen met aarde of zand.
Verzamel het afval in een geschikte container.
Verzegel en label de container(s).
Verplaats het vervuilde materiaal naar een veilige plaats, vanwaar het kan worden afgevoerd.
Zoek deskundig advies voor het verwijderen en vernietigen van het vervuild materiaal en afval.

Voer het overtollige chemisch vervuilde materiaal (inclusief zaagsel) en de lege container veilig af conform de voorschriften van de
lokale autoriteiten. 
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5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Op een veilige plek bewaren
Sla het product op in de originele, goed afgesloten containers
Tot 24 maanden houdbaar

6. Overige informatie

Zodra  de door de EU overeengekomen testrichtsnoeren, bijbehorende definities en criteria voor hormoonontregeling voor biociden
zijn vastgesteld en de nieuwe Biocidal Product Regulation, die reglementaire gevolgen bepaalt voor stoffen die als
hormoonontregelaars zijn aangemerkt, in werking treedt, dient verdere relevante informatie aan de bevoegde autoriteiten van de
RMS te worden verstrekt, zodat er een goede herbeoordeling van de toelating van het product kan worden uitgevoerd.
Teneinde het biocide product te bekomen, dient men verpakking A en B te mengen in overeenstemming met paragraaf 4.1. Het
biocide product is niet geklasseerd volgens CLP.
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