
  

Informatieblad voor behandelde voorwerpen 
 

 

 

 
 

www.teknos.com 

Informatie betreffende verplichte etikettering  
voor met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 

 
Als een voorwerp met houtbeschermingsmiddel is behandeld en er aanspraak wordt gemaakt op de biocide 
eigenschappen hiervan (bescherming tegen bv. houtvernietigende of –ontkleurende schimmels), moeten de 
hieronder vermelde instructies, die in overeenstemming zijn met De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 
528/2012), gevolgd worden: 
 
De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van behandelde voorwerpen, zoals deuren en vensters, moet 
deze voorwerpen etiketteren met de hier voor TEKNOL AQUA 1415-01 vermelde gegevens op het onderstaande 
INFORMATIEBLAD.  
 
De etikettering moet duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en voldoende duurzaam zijn. Indien nodig wegens de 
grootte of de functie van een behandeld voorwerp, moet de etikettering op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of 
de garantie gedrukt worden. 
 
Zie voor aanvullende gegevens artikel 58 (3) of de BPR: 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:NL:PDF   

 
 

INFORMATIEBLAD voor met TEKNOL AQUA 1415-01 
behandelde voorwerpen 

 

Dit voorwerp is behandeld met 

houtbeschermingsmiddel: 

(geregeld door Biociden-richtlijn 528/2012, PT8) 

TEKNOL AQUA 1415-01 

Met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 
bevatten: 

Biociden goedgekeurd voor producttype 8 

Met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 
zijn beschermd tegen: 

Houtrot veroorzakende schimmels, hout 
verkleurende schimmels, houtborende kevers en 
termieten. 

Met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 
bevatten de volgende biociden: 

Propiconazol, IPBC, Permethrine 

Met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 
bevatten de volgende nanomaterialen: 

- 

Met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen 
mogen niet gebruikt worden voor: 

voedingsmiddel of voor elk gebruik dat in direct 
contact kan komen met vee 

Het houtbeschermingsmiddel TEKNOL AQUA 1415-01 
wordt geproduceerd door: 

Teknos A/S Teknos Oy 

Industrivej 19 Takkatie 3, 
DK-6580 Vamdrup FI-00371 Helsinki 

Tel.: +45 76 93 94 00     Tel: +358 9 506 091 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor met TEKNOL AQUA 1415-01 behandelde voorwerpen: 

Het oppervlak van het hout moet bijv. gecoat worden met een vernis of lak. De coating van het 
oppervlak moet met regelmatige tussenpozen bijgewerkt/vernieuwd worden. 
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