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TOELATINGSAKTE
Wederzijdse parallelle erkenning ? Biocidefamilie - Meta SPC1

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.De Meta-SPC:

Aqua Primer 2907-02 - Meta SPC 1 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 34
van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Deze toelating is geldig tot 30/03/2020.

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.

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

TEKNOS A/S
Industrivej 19 0
DK 6580 Vamdrup
Telefoonnummer: 0045 76 93 94 00 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van de producten in de biocidefamilie ? meta SPC 1: 
Aqua primer 2907-02 colourless
Aqua primer 2907-02 palisander 9016 
Aqua primer 2907-02 spruce 9002 

- Toelatingsnummer van de Biocidefamilie ? Meta SPC 1: BE2018-0032-01-00

- Toegelaten gebruiker(s):

o Uitsluitend professioneel

- Vorm waaronder de Meta-SPC wordt aangeboden:

o EW - emulsie, olie in water
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- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel in de meta-SPC 1:

3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) (CAS 55406-53-6): 0,285 ?0,3 %
Propiconazool (CAS 60207-90-1): 0,855 ?0,9 %

- Productsoort en gebruik waarvoor de producten in de meta-SPC1 toegelaten zijn:

8 Houtconserveringsmiddelen
Alleen aanbrengen op hout voor gebruik buitenshuis boven het niveau van de grond
tegen houtvernietigende zwammen en houtverkleurende zwammen. Voor preventieve
behandeling van hout buitenshuis zoals vensters en deuren die niet in contact komen
met de grond conform EN 335-1. Mag alleen door professionals (bijv. fabrikanten en
installateurs van vensters en deuren) bij toepassingen met flow coating, dippen,
vacuümmachine of kwast worden gebruikt.

- Uiterste houdbaarheidsdatum voor de producten in de meta-SPC1 : Productiedatum + 12 
maand(en)

- Gevalideerde doelorganismen

o  aureobasidium pullulans 
o  basidiomyceten ? houtrottende basidiomyceten 
o sydowia pithyophillia

§2.Producent van de producten in de Meta-SPC 1 en producent van elke werkzame stof:

- Producent Aqua Primer 2907-02 - Meta SPC 1:

TEKNOS A/S , DK

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

ISP HORHAUSEN GmbH, DE

TROY CHEMICAL COMPANY BV BV, NL

- Producent Propiconazool (CAS 60207-90-1):

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. , BE

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH - BU MPP , DE
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§3.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van de producten in de 
Meta-SPC 1 onderworpen zijn:
- Deze meta SPC maakt deel uit van de biocidefamilie toegelaten onder de naam Aqua 

Primer 2907-02 ? Biocidefamilie met toelatingsnummer BE2018-0032-00-00. 
- Zie samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie.

§4.Indeling van de producten in Meta-SPC 1 :

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H412 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 3

§5.Bijzondere voorwaarden verbonden aan het/de gebruik(en):

- Circuit: vrije circuit

Brussel,

Wederzijdse parallelle erkenning ? Biocidefamilie - Meta SPC 1 op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis
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