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Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku
Sikkens Cetol WV 880(BPD)

1.2. Držiteľ autorizácie
Názov/Meno

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Adresa

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko

Názov a adresa držiteľa
autorizácie

Číslo autorizácie
2013/681/883/SK/AMR/9866

Referenčé číslo záznamu v
R4BP 3

SK-0005223-0000

Dátum autorizácie

27/03/2014

Dátum skončenia
platnosti autorizácie

31/03/2020

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Adresa výrobcu

Staffanstorpvägen 50 20517 Malmö Švédsko

Miesto výrobných priestorov

Staffanstorpvägen 50 20517 Malmö Švédsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)
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Účinná látka

39 - 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)

Meno/Názov výrobcu

Troy Chemical Corporation

Adresa výrobcu

8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Spojené štáty americké

Miesto výrobných priestorov

One Avenue L NJ 07105 Newark Spojené štáty americké

Účinná látka

48 - 1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol
(propikonazol)

Meno/Názov výrobcu

Syngenta Crop Protection AG

Adresa výrobcu

confidantial CH-4058 Basel Švajčiarsko

Miesto výrobných priestorov

confidential CH-1870 Monthey Švajčiarsko

Účinná látka

48 - 1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol
(propikonazol)

Meno/Názov výrobcu

Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Adresa výrobcu

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgicko

Miesto výrobných priestorov

confidential confidential confidential Čína

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku
Bežný názov

Funkcia

CAS

EC

Obsah (%)

3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)

Účinná látka

55406-53-6

259-627-5

0.3

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4propyl-1,3-dioxolán-2yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol
(propikonazol)

Účinná látka

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. Typ úpravy
Prostriedok na ochranu dreva na báze vody pripravený na použitie

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, IPBC a Propiconazole. Môže vyvolať alergickú
reakciu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia
Použitie 1 - Profesionálne
Typ výrobku
Kde je to relevantné, presný
opis autorizovaného použitia

Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so
zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred
poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému namokaniu.
Schválenie sa udeľuje pre triedu použitia 2 a triedu použitia 3.

Cieľové organizmy (vrátane
vývojových štádií)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-žiadne údaje

Vnútorné

Oblasti použitia
Vonkajšie

Spôsob(y) aplikácie

manuálna aplikácia -

Štetec/valček (interiér a exteriér)
Striekanie (interiér a exteriér)
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Manuálne máčanie
Povrchové vstrekovanie/ošetrovanie (iba interiér)

Aplikačná(é) dávka(y) a
aplikačné frekvencie

mäkké drevo 80 - 160 g/m², tvrdé drevo 115 - 160 g/m² - 0 -

Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový
materiál

Nádoba potiahnutá kovom alebo HDPE nádoba do 25 litrov.

Aplikačná dávka výrobku 80 – 160 g/m2,ktorá môže byť dosiahnutá 1–2 aplikáciami (13 aplikácie proti drevokazným
hubám). V každom prípade sa musí zabezpečiť, aby maximálna aplikačná dávka
výrobku nepresiahla 160 g/m2 dreva.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie
Priemyselné použitie
Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so
zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred
poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému zmáčaniu. Ošetrené drevo sa nesmie používať vo vonku tam, kde je v kontakte so
zemou a permanentne vystavené zmáčaniu alebo v permanentnom kontakte so sladkou
alebo slanou vodou.
Aplikačné procesy musia byť vykonávané v rámci uzavretého priestoru,
situované na nepriepustnom tvrdom mieste, s ohradením na zabránenie odtečeniu a
systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa).
Skladovanie ošetreného dreva musí byť buď pod zakrytím s prítomným
systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa), alebo na nepriepustnom tvrdom
mieste a s ohradením, aby sa zabránilo odtečeniu, s prítomným systémom
rekuperácie (napr. záchytná vaňa).
V situáciách, keď by ošetrené drevo malo byť vystavené zvetrávaniu,
musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m², dosiahnuté 1 – 3
aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100 μm, dosiahnuté
1 – 3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred použitím
ošetreného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade scenárov
„novostavba“ alebo aplikáciách tohto produktu in situ pred samotnými udalosťami
zvetrávania (napr. dážď). Vrchný náter by nemal obsahovať fungicíd triazol.
Profesionálne použitie

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so
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zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred
poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému zmáčaniu.
Ošetrené drevo sa nesmie používať vo vonku tam, kde je v kontakte so
zemou a permanentne vystavené zmáčaniu alebo v permanentnom kontakte so sladkou
alebo slanou vodou. Aplikácia prostredníctvom manuálneho máčania musí byť vykonávaná v
rámci uzavretého priestoru a situovaná na nepriepustnom povrchu. Skladovanie ošetreného dreva musí byť buď pod zakrytím s
prítomným
systémom rekuperácie, alebo na nepriepustnom povrchu.
V situáciách, keď by ošetrené drevo malo byť vystavené zvetrávaniu,
musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m², dosiahnuté 1 – 3
aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100 μm, dosiahnuté
1 – 3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred použitím
ošetreného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade
aplikácií in situ pred samotnými udalosťami zvetrávania (napr. dážď). Vrchný
náter by nemal obsahovať fungicíd triazol.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie
Priemyselné použitie
Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetreným drevom
používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv). Zabráňte nadmernému
znečisteniu kombinézy. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky
chemikáliami alebo použitou nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované
materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej
kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov. Umyte si ruky a odhalenú pokožku pred jedlom a po používaní. Uchovávajte na
bezpečnom mieste.
3-jódprop-2-inyl butylkarbamát je karbamátová zlúčenina, ktorá má slabú
anticholínesterázovú aktivitu. Nepoužívajte, ak na základe lekárskeho
odporúčania nemáte pracovať s anticholínesterázovými zlúčeninami.
Profesionálne použitie
Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetreným drevom
používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv). Zabráňte nadmernému
znečisteniu kombinézy. Narábajte s výrobkom a sušte čerstvo ošetrené drevo v
oblastiach s dobrým vetraním. Nekontaminujte potraviny, príbory alebo povrchy,
ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Umyte si ruky a odhalenú pokožku pred
jedlom a po používaní. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Nevyprázdňujte do
odtokových kanálov. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky
chemikáliami alebo nádobou.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo
nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové
opatrenia na ochranu životného prostredia
Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pokožku
umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte
lekársku pomoc.
Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. V
prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie, ak to výslovne nenariadi
zdravotnícky personál. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa
zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu
v teple a pokoji. Poskytnite umelé dýchanie vyškolenou osobou, ak je dýchanie
nepravidelné alebo zastavené. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sú príznaky závažné
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alebo dlhotrvajúce. V prípade bezvedomia dajte osobu do stabilizovanej polohy a
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho
obalu
Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie, kontaminované
materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy schválenej kompetentným
úradom pre likvidáciu odpadov. Materiál a jeho nádoba musia byť zlikvidované
bezpečným spôsobom. Nevyprázdňujte do odtokových kanálov. Nekontaminujte pôdu,
recipienty alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za
bežných skladovacích podmienok
Produkt skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách.Skladovateľnosť minimálne 18 mesiacov.

4.2 Opis použitia
Použitie 2 - Priemyselné
Typ výrobku
Kde je to relevantné, presný
opis autorizovaného použitia

Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so
zemou, buď trvalo vystavené poveternostným vplyvom, alebo chránené pred
poveternostnými vplyvmi, ale vystavené častému namokaniu.
Schválenie sa udeľuje pre triedu použitia 2 a triedu použitia 3.

Cieľové organizmy (vrátane
vývojových štádií)

Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-žiadne údaje

Vnútorné

Oblasti použitia
Vonkajšie

Spôsob(y) aplikácie

-Automatizované striekanie, nanášanie polievaním a
máčanie (automatizované a manuálne)
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Aplikačná(é) dávka(y) a
aplikačné frekvencie

Mäkké drevo: 80 – 160 g/m2 , tvrdé drevo: 115 – 160 g/m2 - 0 -

Kategória(ie) používateľov

Priemyselné

Veľkosti balenia a obalový
materiál

Nádoba potiahnutá kovom alebo HDPE nádoba do 1 000 litrov.

Aplikačná dávka výrobku 80 – 160 g/m2,
ktorá môže byť dosiahnutá 1–2 aplikáciami. V každom prípade sa musí zabezpečiť,
aby maximálna aplikačná dávka výrobku nepresiahla 160 g/m2 dreva.

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie
Výrobok je určený na použitie na drevo, ktoré nie je v kontakte so zemou, buď trvalo vystavené
poveternostným vplyvom, alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, ale
vystavené častému namokaniu. Ošetrené drevo sa nesmie používať v exteriéri, kde
je v kontakte so zemou a je trvalo vystavené namokaniu alebo je v stálom
kontakte so sladkou alebo slanou vodou.
Aplikačné procesy musia
byť vykonávané v rámci uzavretého priestoru, situované na nepriepustnom tvrdom
mieste, s ohradením na zabránenie odtečeniu a systémom rekuperácie (napr.
záchytná vaňa). Skladovanie ošetreného dreva musí byť buď pod zakrytím
s prítomným systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa), alebo na
nepriepustnom tvrdom mieste a s ohradením, aby sa zabránilo odtečeniu, s prítomným
systémom rekuperácie (napr. záchytná vaňa). V situáciách, keď by ošetrené drevo malo byť vystavené
zvetrávaniu, musí sa aplikovať vrchný náter (minimálne celkom 240 ml/ m²,
dosiahnuté 1–3 aplikáciami alebo s minimálnou hrúbkou suchého filmu celkom 100
μm, dosiahnuté 1–3 aplikáciami). Vrchný náter by mal byť aplikovaný buď pred
použitím ošetreného dreva v situáciách vystavených zvetrávaniu, alebo v prípade
scenárov „novostavba“ alebo aplikáciách tohto produktu in situ pred samotnými
udalosťami zvetrávania (napr. dážď). Vrchný náter by nemal obsahovať fungicíd
triazol.
Pre priemyselné použitie automatizovanými máčaním musí byť na etikete výrobku uvedené: Sikkens Cetol WV
880(BPD) je možné používať na máčanie len v plne automatizovanom procese,
pri ktorom nedochádza v žiadnom kroku k ručnej manipulácii, vrátane
prepravy ošetrených predmetov cez ponorné nádrže, sušenie a skladovanie
(ak povrch nie je suchý pred presunom na skladovanie). Tam, kde je to vhodné, drevo
určené na ošetrenie musí byť zaistené (napr. pomocou napínacích pásov alebo
upínacích zariadení) pred ošetrením a počas procesu ponárania, a nesmie s ním
byť ručne manipulované kým nie je jeho povrch suchý.
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4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie
Pri používaní výrobku a pri manipulácii s čerstvo ošetreným drevom používajte ochranný odev (kombinéza, rukavice, obuv).
Zabráňte
nadmernému znečisteniu kombinézy. Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné
toky chemikáliami alebo nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie,
kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy
schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov. Umyte si ruky a odhalenú
pokožku pred jedlom a po používaní. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Nebezpečné pre netopiere. Všetky netopiere sú
chránené zákonom. 3-iodo-2-propynyl-n-butyl carbamate je karbamátová zlúčenina,
ktorá sa vyznačuje slabou anticholínestarázovou aktivitou. Nepoužívajte v
prípade lekárskeho odporúčania nepracovať s anticholínesteráznymi látkami.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo
nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové
opatrenia na ochranu životného prostredia
Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pokožku
umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte
lekársku pomoc.
Po zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. V
prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie, ak to výslovne nenariadi
zdravotnícky personál. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa
zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu
v teple a pokoji. Poskytnite umelé dýchanie vyškolenou osobou, ak je dýchanie
nepravidelné alebo zastavené. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sú príznaky závažné
alebo dlhotrvajúce. V prípade bezvedomia dajte osobu do stabilizovanej polohy a
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho
obalu
Nekontaminujte pôdu, recipienty alebo vodné toky chemikáliami
alebo použitou nádobou. Bezpečne zlikvidujte všetky prebytočné chemikálie,
kontaminované materiály (vrátane pilín) a prázdnu nádobu pomocou metódy
schválenej kompetentným úradom pre likvidáciu odpadov.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za
bežných skladovacích podmienok
Výrobok skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách.Skladovateľnosť minimálne 18 mesiacov.

22/03/2019

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK VÝROBKU

8

5. Všeobecné pokyny pre použitie
5.1. Pokyny na používanie

pozri bod 4

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

pozri bod 4

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod
na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia
pozri bod 4

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozri bod 4

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok
pozri bod 4

6. Ďalšie informácie
Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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