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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
WOCOSEN SF

1.2. Toelatingshouder
Naam

Janssen PMP

Adres

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
13945N

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

NL-0002212-0000

Toelatingsdatum

29/03/2012

Vervaldatum

31/03/2020

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Productielocatie

Turnhoutseweg30 2340 Beerse België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Werkzame stof

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

Naam van de fabrikant

Troy Corporation

Adres van de fabrikant

8 Vreeland Road, Florham Park, 07932, New Jersey 07932 Florham Park Verenigde
Staten van Amerika

Productielocatie

One Avenue L, Newark, 07105 New Jersey 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof

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

Naam van de fabrikant

Troy Chemical Europe BV

Adres van de fabrikant

Uiverlaan 12E, 3145 XN Maassluis 3145 XN Maassluis Nederland

Productielocatie

Industriepark 23, D-56593 Horhausen D-56593 Horhausen Duitsland

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

Syngenta Crop Protection AG

Adres van de fabrikant

CH-4058 CH-4058 Basel Zwitserland

Productielocatie

Information of Syngenta Crop Protection AG Information of Syngenta Crop Protection AG
Information of Syngenta Crop Protection AG Zwitserland

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

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adres van de fabrikant

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

Productielocatie

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd, North Area of DongshaChem-Zone
215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
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Triviale naam

IUPAC-naam

3-Jood-2propynylbutylcarbamaat
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)4-propyl-1,3-dioxolaan-2yl]methyl]-1H-1,2,4triazool (propiconazool)

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Werkzame stof

55406-53-6

259-627-5

0.29

Werkzame stof

60207-90-1

262-104-4

0.61

2.2. Formuleringstype
solventgedragen (gebruiksklaar)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

damp niet inademen.
Na het werken met dit product handen en blootgestelde huid grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN:
Onmiddellijk een een arts raadplegen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
. naar
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
dragen.
houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
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4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Niet-professioneel – borstel/rol (binnen en buiten)
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Gebruikerscategorie:niet-professioneel
Behandelmethode: borstel/rol
Functie: preventief
geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van
toepassing
geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

borstel (of rol) Aanbrenging met een borstel
Aanbrenging met een rol

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 5
Liter

-

-
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4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
niet van toepassing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACTKOMEN MET
LEVENSMIDDELEN.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of
breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT
ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Ditproduct is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de Wildlife and Countryside Act1981. Neem
contact op met Natural England, Scottish Natural Heritageof de Countryside Council of Wales voor u oppervlakken behandelt waar
vleermuizen huizen.
Houd dit product buiten hetbereik van kinderen.

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
niet van toepassing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier. Giet het product niet uit in afvoerkanalen.Vervuil de bodem,
waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

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

4.2 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 2 - Niet-professioneel – spray (binnen en buiten)
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)
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geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

Spray aanbrenging met een verstuiver

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 5
Liter

-

-

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
niet van toepassing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET
LEVENSMIDDELEN.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling. Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of
breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT
ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
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Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de Wildlife and Countryside Act1981. Neem
contact op met Natural England, Scottish Natural Heritage of de Countryside Council of Wales voor u oppervlakken behandelt waar
vleermuizen huizen.[Rev1]
Houddit product buiten het bereik van kinderen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
niet van toepassing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier. Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

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

4.3 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 3 - Professioneel – borstel/rol (binnen en buiten)
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Gebruikerscategorie:professioneel
Behandelmethode: borstel/rol
Functie: preventief
geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van
toepassing
geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

borstel (of rol) Aanbrenging met een borstel
Aanbrenging met een rol

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
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g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Getrainde professioneel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 25
liter

-

-

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
uitsluitend voor professioneel gebruik.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De COSHH Regulations 2002 (Control of Substances Hazardous to Health, gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit
product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens het gebruik van dit product en tijdens de hantering van pas
behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJDCONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMENMET
LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling.Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of
breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT
ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de Wildlife and Countryside Act1981. Neem
contact op met Natural England, Scottish Natural Heritage of de Countryside Council of Wales voor u oppervlakken behandelt waar
vleermuizen huizen.
Houd dit product buiten hetbereik van kinderen.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
niet van toepassing
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4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

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

4.4 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 4 - Professioneel – spray (binnen en buiten)
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Gebruikerscategorie:professioneel
Behandelmethode: spray
Functie: preventief
geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van
toepassing
geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

spray aanbrenging met een verstuiver

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Getrainde professioneel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal
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-

-

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
uitsluitend voor professioneel gebruik.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Contamineerde bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De COSHH Regulations 2002 (Control of Substances Hazardous to Health,gewijzigd) is van toepassing tijdens het gebruik van dit
product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens hetgebruik van dit product en tijdens de hantering van pas
behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJDCONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET
LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling.Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of
breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT
ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de Wildlife and Countryside Act1981. Neem
contact op met Natural England, Scottish Natural Heritage of de Countryside Council of Wales voor u oppervlakken behandelt waar
vleermuizen huizen.
Houd dit product buiten hetbereik van kinderen.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
niet van toepassing

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

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

4.5 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 5 - Professioneel – manuele dompeling (klein timmerhout)
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Gebruikerscategorie:professioneel
Behandelmethode: manuele dompeling
Functie: preventief
geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van
toepassing
geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

manuele dompeling manuele dompeling

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Getrainde professioneel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot 25
liter

-

-
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4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
uitsluitend voor professioneel gebruik

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Contamineer de bodem en het grondwater niet tijdens de in-situbehandeling en de droogtijd.
De behandeling dient te gebeuren in een afgeschermde zone en op een ondoordringbare ondergrond (alleen van toepassing op
manuele dompeling).
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem of een ondoordringbare ondergrond.
De COSHH Regulations 2002 ('Controlof Substances Hazardous to Health', gewijzigd) is van toepassing tijdenshet gebruik van dit
product.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens hetgebruik van dit product en tijdens de hantering van pas
behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERMIJD CONTAMINATIE VAN VOEDINGSWAREN, EETGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET
LEVENSMIDDELEN.
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Contamineer de omringende planten niet tijdens de in-situbehandeling.Dek aquaria/visbokalen/vijvers af voor u aan de slag gaat, of
breng ze indien mogelijk over naar een veilige plek.
HOUD ONBESCHERMDE PERSONEN OF DIEREN WEG VAN DE BEHANDELDE ZONE, EN DIT GEDURENDE 48 UUR OF TOT
ALLE OPPERVLAKKEN DROOG ZIJN.
DEK ALLE WATEROPSLAGTANKS AF voor u aan de slag gaat.
Dit product is schadelijk voor vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort onder de Wildlife and Countryside Act1981. Neem
contact op met Natural England, Scottish Natural Heritage of de Countryside Council of Wales voor u oppervlakken behandelt waar
vleermuizen huizen.
Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
niet van toepassing

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Verwijder de inhoud en de verpakking op een veilige manier.
Giet het product niet uit in afvoerkanalen.
Vervuil de bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van het product.

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

4.6 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 6 - Industrieel – geautomatiseerd sproeien, flow-coat (overstroming), flow-tunnel, Vacumat
en manuele dompeling
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Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Gebruikerscategorie:industrieel
Behandelmethode: geautomatiseerd sproeien, flow-coat (overstroming), flow-tunnel,
Vacumat en manuele dompeling
Functie: preventief

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

geen gegevens-houtverrottende schimmels (degraderende schimmels)-niet van
toepassing
geen gegevens-houtontsierende schimmels (blauwschimmel, spint, dauwschimmel)-niet
van toepassing

Binnen

Toepassingsgebied
Buiten
Gebruik is toegestaan onder Klasse 2 en Klasse 3. Het product is bestemd voor gebruik
op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld
aan de weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden
regelmatig nat wordt.

Toepassingsmethode(n)

geautomatiseerd sproeien niet van toepassing

flow-coat (overstroming) niet van toepassing

flow-tunnel niet van toepassing

Vacumat niet van toepassing
manuele dompeling niet van toepassing

Dosering en frequentie van de
toepassing

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 -
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1-2 behandelbeurten

Voor behandeling tegen blauwschimmel, degraderende schimmels, spint en
dauwschimmel bedraagt de aanvaardbare behandeldosis 120-160 g van het product
per m2 in 1 à 2 behandelbeurten. De maximale behandeldosis mag in geen geval 160
g/m2 overschrijden. - 0 1-2 behandelbeurten

Categorie/categorieën
gebruikers

Industrieel

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

metalen blik of pot uit PA/PE, gecoëxtrudeerd, metaal of PA/PE, gecoëxtrudeerd , tot
1000 liter

-

-

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
uitsluitend voor industrieel gebruik.

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
De behandeling dient tegebeuren in een afgeschermde zone, op een ondoordringbare harde ondergrond met een dam om uitlopers
te vermijden en een opvangsysteem (vb. zinkput).
Behandeld hout moet worden opgeslagen in een afgedekte ruimte met een opvangsysteem (vb. zinkput), of op een ondoordringbare
harde ondergrond met een dam om uitlopers te vermijden en een opvangsysteem (vb. zinkput).
De COSHH Regulations 2002 ('Controlof Substances Hazardous to Health', gewijzigd) is van toepassing tijdenshet gebruik van dit
product.
Brochure WIS 29 ('Occupational hygiene and healthsurveillance at industrial treatment plants'), raadpleegbaar via
www.hse.gsi.gov.uk, geeft meer informatie over het veilige gebruik van houtbeschermende producten.
Draag beschermuitrusting (overall, handschoenen, schoenen) tijdens het gebruikvan dit product en tijdens de hantering van pas
behandeld hout.
Vermijd excessieve contaminatie van overalls.
VERWIJDER DE PRODUCTRESTEN, DE GECONTAMINEERDE MATERIALEN (INCLUSIEF ZAAGSEL) EN DE LEGE
VERPAKKING overeenkomstig de geldende richtlijnen voor AFVALVERWERKING.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen
niet van toepassing
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4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
VERWIJDER DE PRODUCTRESTEN,DE GECONTAMINEERDE MATERIALEN (INCLUSIEF ZAAGSEL) EN DE LEGE
VERPAKKING overeenkomstig de geldende richtlijnen voor AFVALVERWERKING.

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

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Dit product is bestemd voorgebruik op hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat permanent wordt blootgesteld aan de
weersomstandigheden of ondanks bescherming tegen de weersinvloeden regelmatig nat wordt.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Hetbehandelde hout mag niet worden gebruikt in een buitenomgeving waar het incontact komt met de bodem, waar het permanent
wordt blootgesteld aan neerslagof waar het permanent in contact komt met zoet of zout water.
Vervuilde bodem, waterorganismen of waterlopen niet met de chemicaliën of het verpakkingsafval van dit product.
WAS DEHANDEN EN DE BLOOTGESTELDE HUID voor de maaltijd en na gebruik van het product.
BEWAARHET PRODUCT OP EEN VEILIGE PLEK.
3-IODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMAAT is een carbamaatverbinding met een lichte anticholinesterasewerking.Gebruik dit
product NIET als u op medisch advies niet mag werken met anticholinesteraseverbindingen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
Na contact met de huid: Trek de gecontamineerde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Was de huid rijkelijk met water en zeep.
Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
Na contact met de ogen: Spoel onmiddellijk en overvloedig met water gedurende minstens vijf minuten. Spoel ook onder de
oogleden en neem eventuele contactlenzen uit. Raadpleeg een arts.
Na inslikken: Spoel de mond na het inslikken met water (alleen als de persoon in kwestie bij bewustzijn is). Wek GEEN braakreflex
op.Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Na inademing: Breng de persoon in kwestie naar de frisse buitenlucht en raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd de persoon warm en
rustig. Pas mond-op-mondbeademing toe (door een getrainde hulpverlener) als deademhaling onregelmatig wordt of stopt. Verliest
de persoon het bewustzijn, leg hem/haar dan in een stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
-
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5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Bewaar het product in de zorgvuldig afgesloten originele pot.
Het product heeft een houdbaarheidsduur van maximaal 18 maanden.

6. Overige informatie
-
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