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I daļa. Pirmais informācijas līmenis

1. Administratīvā informācija

1.1. Saimes nosaukums
Pinotex Impra Plus

1.2. Produkta veids(-i)
08 pv - Koksnes konservanti

1.3. Atļaujas turētājs
Nosaukums

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.

Adrese

Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW
Amsterdam Nīderlande

Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese

Atļaujas numurs
Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

LV-0015615-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

05/02/2016

Atļaujas derīguma
termiņš

30/03/2020

1.4. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Akzo Nobel Manufacturing

Ražotāja adrese

Oakwood Way, Ashwwod Business Park NE63 0XF Ashington Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Oakwood Way, Ashwwod Business Park NE63 0FX Ashington Apvienotā Karaliste
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Ražotāja nosaukums

Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o.

Ražotāja adrese

ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Polija

Ražotnes atrašanās vieta

ul. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Polija

Ražotāja nosaukums

VIVECHROM S.A.

Ražotāja adrese

P.O. Box 4 192 00 Elefsis Grieķija

Ražotnes atrašanās vieta

confidential 192 00 Elefsis Grieķija

Ražotāja nosaukums

Dulux Paints Ireland Ltd.

Ražotāja adrese

Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Īrija

Ražotnes atrašanās vieta

Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Īrija

1.5. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

39 - 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)

Ražotāja nosaukums

Troy Chemical Company

Ražotāja adrese

8 Vreeland Road NJ 07932 New Jersey Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

12e Uiverlaan 3145 Maassluis Nīderlande
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Aktīvā viela

48 - 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Ražotāja nosaukums

Syngenta Crop Protection AG

Ražotāja adrese

confidential CH 4002 Basle Šveice

Ražotnes atrašanās vieta

confidential 1870 Monthey Šveice

2. Biocīdu saimes sastāvs un preparatīvais veids
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95 - 0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24 - 0.24

2.2. Preparatīvais veids(-i)
škidrums uz ūdens bāzes, gatavs lietosānai

II. Daļa. Otrais informācijas līmenis - meta biocīda raksturojuma kopsavilkums(-i).
Meta biocīda raksturojuma kopsavilkums

1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija
1.1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma identifikators
meta SPC

1.2. Atļaujas numura sufikss
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1-1

1.3 Produkta veids(-i)
08 pv - Koksnes konservanti

2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs

2.1.Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma
sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95 - 0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24 - 0.24

2.2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma preparatīvais veids(-i)
Preparatīvais veids

škidrums uz ūdens bāzes, gatavs lietosānai

3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību
apzīmējumi
Bīstamības apzīmējums

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1),
octhilinone (ISO), 3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), 1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta.
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Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai
starptautiskiem noteikumiem
Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Atbrīvoties no satura saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts vai
starptautiskiem noteikumiem

4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts
tabula. Lietojums 1 - neprofesionāliem
Produkta veids(-i)
Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

08 pv - Koksnes konservanti

Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei.
Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika
apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti
mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Nav datu
Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Sporas un sporu veidojošas
struktūras|sēnes

Ārpus telpām

Lietošanas joma (-s)
Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei.
Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika
apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti
mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.

Lietošanas metode(-es)

Manuāla lietošana Krāsošana ar otu

Lietošanas deva(-as) un
biežums

120,2-200 ml/m² (pret koksnes sēnēm, kas izbalina koksni); 167,8-200 ml/m² (pret
koksnes trupes sēnēm) - 0 Patēriņš,lietojot pret sēnēm, kas izbalina koksni, – 120,2-200 ml produkta /m²
kokmateriāla, un, lietojot pret koksnes trupes sēnēm uz skujkoku kokmateriāliem, – tikai
167,8-200 ml produkta/m² kokmateriāla, ja klāj 1-3 kārtas (200 ml produkta uz m²
attiecas uz maksimālo uzklāšanas normu, t.i., 200ml produkta 1 kārta uz m², 100 ml
produkta 2 kārtas uz m² vai 67 ml produkta 3 kārtas uz m²).

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
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Iepakojuma izmēri un materiāls

Tvertne/Kārba Metāls: līdz 5 litriem
Tērauda tvertne ar lakas pārklājumu, līdz 5 litriem

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā
saskarē ar ūdeni.
NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.
JĀRAUGĀS, LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI
TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.
Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.
Var kaitēt sikspārņiem.
3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja
ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.
Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.
GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:
Skatīt lietošanas norādījumus 5.sadaļā

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo
ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides
aizsardzībai

Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.
Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā.Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.
Norīšanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma
drošu iznīcināšanu

No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
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4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks
parastos glabāšanas apstākļos
Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.
Derīguma termiņš: 36 mēneši.

4.2 Lietošanas apraksts
tabula. Lietojums 2 - profesionāls
Produkta veids(-i)
Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

08 pv - Koksnes konservanti

Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei.
Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika
apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti
mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Nav datu
Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Nav datu

Ārpus telpām

Lietošanas joma (-s)
Atļauja tiek piešķirta 2. un 3. lietošanas klasei.
Produkts ir paredzēts kokmateriāliem, kas nav saskarē ar zemi, pastāvīgi pakļauti laika
apstākļu iedarbībai vai aizsargāti pret laika apstākļu iedarbību, bet bieži pakļauti
mitrumam. Nav paredzēts lietošanai telpās.

Lietošanas metode(-es)

Manuāla lietošana Krāsošana ar otu

Lietošanas deva(-as) un
biežums

120,2-200 ml/m² (pret koksnes sēnēm, kas izbalina koksni); 167,8-200 ml/m² (pret
koksnes trupes sēnēm) - 0 Patēriņš,lietojot pret sēnēm, kas izbalina koksni, – 120,2-200 ml produkta /m²
kokmateriāla, un, lietojot pret koksnes trupes sēnēm uz skujkoku kokmateriāliem, – tikai
167,8-200 ml produkta/m² kokmateriāla, ja klāj 1-3 kārtas (200 ml produkta uz m²
attiecas uz maksimālo uzklāšanas normu, t.i., 200ml produkta 1 kārta uz m², 100 ml
produkta 2 kārtas uz m² vai 67 ml produkta 3 kārtas uz m²)

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls
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Iepakojuma izmēri un materiāls

Tvertne/Kārba Metāls: līdz 25 litriem
Tērauda tvertne ar lakas pārklājumu, līdz 25 litriem

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā
saskarē ar ūdeni.
NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.
JĀRAUGĀS,LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI
TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.
Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.
Var kaitēt sikspārņiem.
3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja
ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.
Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.
GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:
Skatīt lietošanas norādījumus 5.iedaļā

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo
ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides
aizsardzībai

Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.
Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā.Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.
Norīšanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma
drošu iznīcināšanu
No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.
Aizliegtsi zliet kanalizācijā.
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Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks
parastos glabāšanas apstākļos
Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.
Derīgumatermiņš: 36 mēneši.

5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu
5.1. Lietošanas instrukcija
Apstrādātus kokmateriālus nedrīkst lietot vietās, kur tie saskaras ar zemi un pastāvīgi ir pakļauti mitruma iedarbībai vai ir pastāvīgā
saskarē ar ūdeni.
NEPIESĀRŅOT PĀRTIKAS PRODUKTUS, VIRTUVES PIEDERUMUS UN VIRSMAS.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
Nepiesārņot augus, un pirms lietošanas pārklāt zivju dīķus.
JĀRAUGĀS,LAI NEAIZSARGĀTAS PERSONAS UN DZĪVNIEKI NETUVOTOS APSTĀDĀTAJĀM ZONĀM 48 STUNDAS VAI
TIKMĒR, KAMĒR VIRSMAS IR SAUSAS.
Pirms lietošanas PĀRKLĀT VISAS ŪDENS GLABĀŠANAS TVERTNES.
Var kaitēt sikspārņiem.
3-JOD-2-PROPINIL-N-BUTILKARBAMĀTS ir karbamātu savienojums, kam ir viegla antiholīnesterāzes aktivitāte. NELIETOT, ja
ārsts ir ieteicis nestrādāt ar antiholīnesterāzes savienojumiem.
Pirms ēšanas un pēc lietošanas NOMAZGĀT ROKAS UN NOTRAIPĪTO ĀDU.
GLABĀT DROŠĀ VIETĀ.

5.2. riska samazināšanas pasākumi
Skatīt lietošanas norādījumus 5.iedaļā

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas,
un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Saskarē ar ādu: nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un labi noskalot.
Saskarē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstus vaļā.Lūdziet mediķu palīdzību, ja saglabājas simptomi.
Norīšanas gadījumā: izskalot muti un dzert daudz ūdens.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
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Nepiesārņot zemi, ūdenstilpes vai ūdensteces ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā aptuveni 5-30 °C temperatūrā.
Derīguma termiņš: 36 mēneši.

6. Cita informācija
Lietot biocīdus drošā veidā. Pirms lietošanas iepazīstieties ar klāt pielikto pamācību.

7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma
kopsavilkumā
7.1 Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Pinotex Impra Plus Golden Oak

Atļaujas numurs
LV-0015615-0001 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums
3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

18/11/2018

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24
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Tirdzniecības nosaukums (-i)

Pinotex Impra Plus Colorless (trade)

Atļaujas numurs
LV-0015615-0002 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Pinotex Impa Plus Red Cedar

Atļaujas numurs
LV-0015615-0003 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums
3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)

18/11/2018
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Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Pinotex Impra Plus Autumn Brown

Atļaujas numurs
LV-0015615-0004 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Pinotex Impra Plus Colorless

Atļaujas numurs
LV-0015615-0005 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)
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Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Pinotex Impra Plus Green

Atļaujas numurs
LV-0015615-0006 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Pinotex Impra Plus Golden Cedar

Atļaujas numurs
LV-0015615-0007 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)
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Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24

Pinotex Impra Plus Country Oak

Atļaujas numurs
LV-0015615-0008 1-1
(Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3) - Valsts atļauja)

Vispārpieņemtais
nosaukums
3-Jod-2propinilbutilkarbamāts
(IPBC)
1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksolān-2il]metil]-1H-1,2,4-triazols
(propikonazols)

18/11/2018

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

55406-53-6

259-627-5

0.95

Aktīvā viela

60207-90-1

262-104-4

0.24
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