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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product
Wolsin FL-35

1.2. Toelatingshouder
Naam

Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Adres

Dr.-Wolman-Strasse 31-33 76547 Sinzheim Duitsland

Naam en adres van de
toelatingshouder

Toelatingsnummer
BE2019-0075

Referentienummer van de
asset in R4BP 3

BE-0020845-0000

Toelatingsdatum

26/03/2019

Vervaldatum

19/12/2023

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Adres van de fabrikant

Dr. Wolman-Straβe 31-33 D-76547 Sinzheim Duitsland

Productielocatie

Dr. Wolman-Straβe 31-33 D-76547 Sinzheim Duitsland

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

Turnhoutweg 30 B-2340 Beerse België

Productielocatie

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600
Zhangjigang 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

LANXESS Deutschland GmbH

Adres van de fabrikant

Kennedyplatz 1 - D 50679 Köln Duitsland

Productielocatie

Syngenta Crop Protection AG CH-1870 Monthey Zwitserland
Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road Jiangsu 225009 Yangzhou
China
Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone
215600 Zhanjiagang, Jiangsu China

Werkzame stof

32 - Fenpropimorf

Naam van de fabrikant

BASF SE

Adres van de fabrikant

Limburgerhof D-67114 Limburgerhof Duitsland

Productielocatie

Limburgerhof D-67114 Limburgerhof Duitsland

Werkzame stof

9 - Boorzuur

Naam van de fabrikant

Rio Tinto Minerals/Borax Europe Limited

Adres van de fabrikant

US Borax Inc, 14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

US Borax Inc, 14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering
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2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide
Triviale naam

IUPAC-naam

Functie

CAS-nummer

EG-nummer

Gehalte (%)

Fenpropimorf

(+/-)-cis-4-[3-(ptertbutylphenyl)- 2methylpropyl]-2,6-dimethy
lmorpholine

Werkzame stof

67564-91-4

266-719-9

5,4

Boorzuur

boric acid

Werkzame stof

10043-35-3

233-139-2

9

Werkzame stof

60207-90-1

262-104-4

2,7

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

2.2. Formuleringstype
Vloeibaar concentraat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Stof niet inademen.
rook niet inademen.
gas niet inademen.
nevel niet inademen.
damp niet inademen.
Na het werken met dit product de handen en de onbedekte huid grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
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Beschermende kleding dragen.
NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken Huid met water afspoelen.
NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
Achter slot bewaren.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
NA (mogelijke) blootstelling:Een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik
Gebruik 1 - Gebruik voor professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid
Productsoort
Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

D.20 Tijdelijke preventieve behandeling/green gezaagd hout
D.30 Preventieve behandeling/blauwschimmel in dienst
Wetenschappelijke naam: Houtverkleurende schimmels
Triviale naam: houtverkleurende- en blauwschimmels
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Binnen

Toepassingsgebied
Overig
Behandeling van blootliggende afgeknipte einden van gezaagd hout en volledig hout in
de omstandigheden werd gebruikt, werd bereikt voor:
E.10: Gebruik klasse 1 (situatie waarbij het hout of op hout gebaseerd product zich
binnen een constructie bevindt, niet is blootgesteld aan weersinvloeden en
bevochtiging).
E.20: Gebruik klasse 2 (situatie waarin het hout of op hout gebaseerd product bedekt is
en volledig is beschermd tegen weersinvloeden, maar af en toe, niet-persistent, kan
bevochtiging optreden. Dit kan het buiten plaatsen van hout onder een dak omvatten
om blootstelling aan regen en geregelde regen te voorkomen).
E.30: Gebruik klasse 3 (situatie waarbij het hout of op hout gebaseerd product niet
bedekt is en niet in contact komt met de grond). Het is ofwel continu blootgesteld aan
het weer of beschermd tegen het weer, maar onderhevig aan frequente bevochtiging);
voorbehandeling van pallets alleen inclusief en fruitdozen.

Toepassingsmethode(n)
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Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning
met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot
3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g
verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²).
Geautomatiseerd mengen en laden.

Methode: Oppervlakkige dosering/dompelbehandeling (volledig geautomatiseerd)
Gedetailleerde beschrijving:
Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning
met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot
3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g
verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²).
Geautomatiseerd mengen en laden.

Dosering en frequentie van de
toepassing

Toe te passen dosis: 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot
4,5 g concentraat/m²)
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:
Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning
met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot
3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g
verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²).
Geautomatiseerd mengen en laden.
Toe te passen dosis: 150 g verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot
4,5 g concentraat/m²)
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:
Het product is een vloeibaar concentraat dat moet worden aangebracht na verdunning
met water van 0,5% (dat wil zeggen 0,5 delen concentraat + 99,5% delen water) tot
3,0% (dat wil zeggen 3 delen concentraat + 97 delen water). De dosering is 150 g
verdunde behandelingsoplossing/m² (dat wil zeggen 0,75 tot 4,5 g concentraat/m²).
Geautomatiseerd mengen en laden.

Categorie/categorieën
gebruikers
Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Professioneel

1. 1000 liter polypropyleen met hoge dichtheid (HDPE) Industriële bulkvaten (IBC)
2. 60 liter of 600 liter HDPE-vaten
3. 20 liter of 30 liter HDPE-jerrycan
4. 20 liter of 30 liter HDPE-vat

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies
Voor toepassing door automatische onderdompeling of geautomatiseerde spraytunnel.
De fixatietijd is minimaal 24 uur, afhankelijk van de bewaar- en atmosferische omstandigheden.
Reiniging van de werkende component: direct na gebruik met water.
Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374), ook bij langdurig direct contact en het volgende handschoenenmateriaal:
Beschermingsindex 6, overeenkomend met > 480 minuten penetratietijd volgens EN 374. Bijvoorbeeld nitrilrubber (0,4 mm),
chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm).
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Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen.
Lees altijd het etiket.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen
Bij gebruik door automatische dompeling, mag Wolsin FL-35 alleen worden gebruikt in volledig geautomatiseerde dompelprocessen
waarbij alle stappen in het behandelings- en droogproces zijn gemechaniseerd en er geen handmatige handelingen plaatsvinden,
ook wanneer de behandelde artikelen door de dompeltank naar de drainage/droging en bewaarlocatie worden getransporteerd
(indien niet al droog aan de oppervlakte alvorens te worden bewaard). In voorkomend geval moeten de te behandelen houten
artikelen volledig worden vastgezet (bijvoorbeeld via spanriemen of kleminrichtingen) voorafgaand aan de behandeling en tijdens het
dompelproces en mogen ze niet met de hand worden gehanteerd totdat de behandelde artikelen aan het oppervlak droog zijn.
Voorkom overmatige verontreiniging van de overalls.
Vermijd contact met de huid en ogen.
Was de handen en de onbedekte huid voor het eten en na gebruik.
Het product is niet bestemd voor gebruik ophout voor speeltoestellen of buitenafrasteringen/bekleding/balustrades/vlonders.
Draag geschikte beschermende kleding (gecoate overalls, handschoenen, schoenen) bij het aanbrengen van het product en bij het
hanteren van het vers behandelde hout.
Drogen van behandeld hout op dompelplaatsen moet buiten of in openzijdige structuren worden uitgevoerd om een goede ventilatie
te garanderen.
Gebruik in geval van onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming (P285).
Het product is niet bestemd voor gebruik ophout voor speeltoestellen of buitenafrasteringen/balustrades/vlonders.
Uit de buurt houden van eten, drinken en diervoeders.
Het toepassingsproces moet worden uitgevoerd binnen een ingesloten gebied;
gelegen op een ondoordringbare harde positie,
met opbolling om afvloeien te voorkomen en
met een werkend herstelsysteem (bijvoorbeeld een putje).
Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder beschutting of op ondoordringbare verharding of beide om
directe verliezen aan grond, riool of water te voorkomen en dat eventuele verliezen van het product kunnen worden vergaard voor
hergebruik of afvoer.
Verontreinig grond, waterlichamen of waterlopen niet met chemicaliën of gebruikte vaten.
Voer de overtollige chemische, verontreinigde materialen (inclusief zaagsel) en de lege vat op een veilige manier af met een door de
afvalverwerkende autoriteit goedgekeurde methode.
Op een veilige plaats bewaren.

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
Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Verontreinigde kleding verwijderen
Bij inademing: Rust, frisse lucht
Bij contact met de huid: Was grondig met veel water, zoek medische hulp
Bij contact met de ogen: Was de aangetaste ogen gedurende minstens 15 minuten onder stromend water met geopende oogleden,
raadpleeg een oogarts
Bij inslikken: Spoel de mond onmiddellijk, zoek medische hulp
Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Zorg voor voldoende ventilatie.
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet afvoeren in riolen of in de grond.
Reinigingsmethoden: Opnemen met absorberend materiaal. Voorkom dat grotere hoeveelheden zich verspreiden en pomp indien
mogelijk in een geschikt vat.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking
Product: Met speciale middelen afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Verontreinigde verpakking: Vaten kunnen worden gerecycled of teruggegeven aan de producent.
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4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden
Bewaren in het goed gesloten originele vat.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bescherm tegen zuren en zuurvormende stoffen.
Zorg voor goede ventilatie van bewaar- en werkruimten.
Houdbaarheid 2 jaar
Bescherm tegen vorst.
Bewaar uit de buurt van direct zonlicht.

5. Algemene gebruiksaanwijzing
5.1. Gebruiksvoorschrift
Zie rubriek 4.1.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
Zie rubriek 4.1.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen
Zie rubriek 4.1.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Zie rubriek 4.1.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden
Zie rubriek 4.1.
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6. Overige informatie
De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen
worden opgelost. De juiste zinnen zijn als volgt: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de
nationale/regionale voorschriften
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