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Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda
Sikkens Cetol WV 880(BPD)

1.2. Imetnik dovoljenja
Ime in priimek

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Naslov

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedska

Ime in naslov imetnika
dovoljenja

Številka dovoljenja
SI-2014-2001

Referenčna številka vnosa v
R4BP 3

SI-0005776-0000

Datum dovoljenja

23/06/2014

Datum izteka
veljavnosti dovoljenja

31/03/2020

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Naslov proizvajalca

Staffanstorpvägen 50 20517 Malmö Švedska

Lokacije proizvodnje

Staffanstorpvägen 50 20517 Malmö Švedska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi
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Aktivna snov

39 - 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)

Ime proizvajalca

Troy Chemical Company

Naslov proizvajalca

8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Združene države Amerike

Lokacije proizvodnje

One Avenue L NJ 07105 Newark Združene države Amerike

Aktivna snov

48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Ime proizvajalca

Syngenta Crop Protection AG

Naslov proizvajalca

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basle Švica

Lokacije proizvodnje

CH-1870 CH-1870 Monthey Švica

Aktivna snov

48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)

Ime proizvajalca

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Naslov proizvajalca

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija

Lokacije proizvodnje

North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda
Splošno ime

Funkcija

Številka CAS

Številka EC

Vsebnost (%)

3-jodo-2-propinil
butilkarbamat (IPBC)

Aktivna snov

55406-53-6

259-627-5

0.3

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4propil-1,3-dioksolan-2il]metil]-1H-1,2,4-triazol
(propikonazol)

Aktivna snov

60207-90-1

262-104-4

0.9

2634-33-5

220-120-9

0.006

1,2-benzisothiazol-3(2H)one
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2.2. Vrsta formulacije
Že pripravljeno sredstvo za zaščito lesa na vodni osnovi

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, IPBC and Propiconazole. Lahko povzroči
alergijski odziv.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in.

4. Dovoljena(e) uporaba€

4.1 Opis uporabe
Uporaba 1 - Profesionalna uporaba
Vrsta proizvoda
Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je
ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi
vplivi, vendar je pogosto moker.

Pridobljeno dovoljenje za razred uporabe 2 in razred uporabe 3.

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Ni podatkov
Basidiomycetes:-Wood rotting fungi-no data

Notranjost, znotraj

Področje uporabe
Zunanjost, zunaj
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Način(-i) uporabe

Ročni nanos Profesionalni nanos: čopič/valjček (v notranjosti in na prostem), brizganje (v notranjosti
in na prostem), ročno potapljanje, površinsko
vbrizganje/obdelava (samo v notranjosti)

Odmerki in pogostost uporabe

80 - 160 g/m² - 0 Nanesite 1–3 sloje.

Skupina(-e) uporabnikov

Velikosti in material embalaže

Poklicni

Can /Tin, Metal: , professional: up to 25L
Can /Tin, Plastic: HDPE , professional: up to 25L

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo
Profesionalna uporaba
Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je
ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi
vplivi, vendar je pogosto moker. Obdelani les se ne sme uporabljati na prostem tako, da je v stiku s
tlemi in je stalno izpostavljen močenju ali je v stalnem stiku s sladko ali
slano vodo. Nanos z ročnim potapljanjem se mora izvajati na ograjenem območju na
neprepustni podlagi. Obdelani les je treba skladiščiti pod streho s sistemom za zajem
sredstva ali na neprepustni podlagi. Na obdelani les je treba nanesti končni sloj (vsaj 240 ml/m², dosežen z
vsaj 1–3 nanosi ali minimalna debelina suhega sloja 100 μm, dosežena z 1–3
nanosi), če je les izpostavljen vremenskim vplivom. Končni sloj je treba
nanesti pred uporabo obdelanega lesa na mestih, izpostavljenim vremenskim
vplivom ali če gre za nanose na mestu, pred vremenskimi dogodki (npr. dež).
Končni sloj ne sme vsebovati fungicida triazol.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Profesionalna uporaba
Pri nanosu izdelka in rokovanju s sveže obdelanim lesom nosite primerna
zaščitna oblačila (delovna obleka, rokavice, obutev). Izogibajte se pretirani
kontaminaciji delovne obleke. Z izdelkom delajte na mestih z dobrim
prezračevanjem, kjer tudi posušite sveže obdelan les. Pazite, da ne
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kontaminirate živil, jedilnega pribora ali površin, ki so v stiku s hrano. Pred
obroki in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je bila izpostavljena izdelku.
Skladiščite na varnem mestu. Vsebine ne izpraznite v odtoke. Ne onesnažite tal,
vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali odpadno embalažo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja
Po stiku s kožo: Slecite vsa onesnažena oblačila in prizadeto kožo
sperite z veliko vode in mila. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško
pomoč. Če izdelek pride v oči: Takoj izpirati z obilo vode. Če se pojavijo
simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, razen če vam to izrecno naroči
medicinsko osebje. Če se pojavi bruhanje, držite glavo nizko, da izbruhana
vsebina ne vstopi v pljuča. Poiščite zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Prizadeto osebo prestavite na svež zrak. Osebi naj bo
toplo in naj počiva. Pri nerednem ali upočasnjenem dihanju naj prizadetemu
usposobljena oseba nudi umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč, če so
simptomi hudi ali dolgotrajni. Če je prizadeta oseba v nezavesti, jo položite v
položaj za nezavestnega in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in
prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje
odpadkov. Material in njegovo embalažo je treba odstraniti na varen način.
Vsebine ne izpraznite v odtoke. Ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s
kemikalijami ali embalažo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Izdelek hranite v tesno zaprti originalni embalaži.
Rok uporabnosti je vsaj 18 mesecev.

4.2 Opis uporabe
Uporaba 2 - Industrijska uporaba
Vrsta proizvoda
Natančen opis dovoljene
uporabe, kjer je to potrebno

Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)

Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je
ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi
vplivi, vendar je pogosto moker.

Pridobljeno dovoljenje za razred uporabe 2 in razred uporabe 3.

Ciljni organizem(-mi) (vključno
z razvojno stopnjo)
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Basidiomycetes:-Wood rotting fungi-no data

Zunanjost, zunaj

Področje uporabe

Način(-i) uporabe

Ročni nanos Industrijski nanos: avtomatizirano brizganje, oblivanje in potapljanje
(avtomatizirano in ročno)

Odmerki in pogostost uporabe

80 - 160 g/m² - 0 Nanesite 1–3 sloje.

Skupina(-e) uporabnikov

Velikosti in material embalaže

Industrijski

IBC (intermediate bulk container), Metal: , up to 1000L
IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , up to 1000L

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo
Industrijska uporaba
Izdelek je namenjen uporabi na lesu, ki ni v stiku s tlemi, vendar je
ali stalno izpostavljen vremenskim vplivom ali pa je zaščiten pred vremenskimi
vplivi, vendar je pogosto moker. Obdelani les se ne sme uporabljati na prostem tako, da je v stiku s
tlemi in je stalno izpostavljen močenju ali je v stalnem stiku s sladko ali lano vodo. Nanosi se morajo izvajati v ograjenem območju,
na neprepustni trdni
podlagi s sistemom za preprečevanje odtekanja in zajem sredstva (npr. oljno korito).
Obdelani les je treba skladiščiti pod streho s sistemom za zajem
sredstva (npr. oljno korito) ali na neprepustni trdi podlagi in s sistemom za
preprečevanje odtekanja in zajem sredstva (npr. oljno korito).
Na obdelani les je treba nanesti končni sloj (vsaj 240 ml/m², dosežen z
vsaj 1–3 nanosi ali minimalna debelina suhega sloja 100 μm, dosežena z 1–3
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nanosi), če je les izpostavljen vremenskim vplivom. Končni sloj je treba
nanesti pred uporabo obdelanega lesa na mestih, izpostavljenim vremenskim
vplivom ali če gre za nove gradnje ali nanose na mestu, pred vremenskimi
dogodki (npr. dež). Končni sloj ne sme vsebovati fungicida triazol.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja
Industrijska uporaba
Pri nanosu izdelka in rokovanju s sveže obdelanim lesom nosite primerna
zaščitna oblačila (delovna obleka, rokavice, obutev). Izogibajte se pretirani
kontaminaciji delovne obleke. Pazite, da ne onesnažite tal, vodnih teles ali
vodotokov s kemikalijami ali odpadno embalažo. Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in
prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje
odpadkov. Pred obroki in po uporabi si umijte roke in kožo, ki je bila
izpostavljena izdelku. Skladiščite na varnem mestu. 3-jodo-2-propinil-n-butil karbamat je spojina s šibkim
antiholinesteraznim delovanjem. Ne uporabljajte, če vam je zdravnik odsvetoval
delo z antiholinesteraznimi spojinami.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo
pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja
Po stiku s kožo: Slecite vsa onesnažena oblačila in prizadeto kožo
sperite z veliko vode in mila. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško
pomoč. Če izdelek pride v oči: Takoj izpirati z obilo vode. Če se pojavijo
simptomi, poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju: Ne izzivajte bruhanja, razen če vam to izrecno naroči
medicinsko osebje. Če se pojavi bruhanje, držite glavo nizko, da izbruhana
vsebina ne vstopi v pljuča. Poiščite zdravniško pomoč. Pri vdihavanju: Prizadeto osebo prestavite na svež zrak. Osebi naj bo
toplo in naj počiva. Pri nerednem ali upočasnjenem dihanju naj prizadetemu
usposobljena oseba nudi umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč, če so
simptomi hudi ali dolgotrajni. Če je prizadeta oseba v nezavesti, jo položite v
položaj za nezavestnega in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove
embalaže
Presežne kemikalije, kontaminirane materiale (vključno z žagovino) in
prazno embalažo varno odstranite na predpisani način za odstranjevanje
odpadkov. Material in njegovo embalažo je treba odstraniti na varen način.
Vsebine ne izpraznite v odtoke. Ne onesnažite tal, vodnih teles ali vodotokov s
kemikalijami ali embalažo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v
običajnih pogojih skladiščenja
Izdelek hranite v tesno zaprti originalni embalaži.
Rok uporabnosti je vsaj 18 mesecev.
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5. Splošna navodila za uporabo
5.1. Navodila za uporabo

see authorized uses

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

see authorized uses

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni
ukrepi za zaščito okolja
see authorized uses

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

see authorized uses

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja
see authorized uses

6. Druge informacije
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
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