
25 kg
Productiedatum: 07.2015
Chargenummer: 1234567890
Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum

HOUTVERDUURZAMER
Voor het preventief behandelen van hout tegen schimmels. 
Met water mengbaar houtconserveringsmiddelenconcentraat

Toelatingsnummer: NL-0002643-0000
Werkzame stof: 4,5% (w/w), propiconazool (41 g/l)
Aard van het preperaat: vloeistof

WOLSIT KD-10

Geproduceerd door: BASF Wolman GmbH voor: Holland Fyto U.A., Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl

kwaliteit beweegt ons!

UN 1760
CORROSIVE LIQUID N.O.S. (ALKYLAMINE)

TOEPASSINGSGEBIED
Ter verduurzaming van hout binnen- en buitenshuis, 
zonder dat er sprake is van permanent grondcontact. 
Gebruiksklasse 2 en 3 (vacuüm druk en dubbel vacuüm 
druk). Toegestaan is uitsluitend het gebruik voor het 
preventief behandelen van hout binnenen buitenshuis 
(gebruiksklasse 2 en 3) met uitzondering van hout dat 
in permanent contact zal komen met grond en/of 
water. Het middel mag ook toegepast worden op hout, 
dat in direct contact kan komen met levensmiddelen, 
speciaal als hoge eisen aan de hygiënische omstan-
digheden worden gesteld zoals voor groentekisten, 
fruitkisten, pallets, enz.

TOEPASSINGSMETHODE(N) EN DOSERING  
EN FREQUENTIE VAN DE TOEPASSING: 
Gesloten systeem: vacuum Impregnatie - Penetratieve 
behandeling door vacuümdruk en dubbel vacuümdruk 
in gesloten systemen in een industriële installatie tegen 
houtaantastende schimmels (houtrot) op zacht hout 
met retentie van 1.8 kg product per  m³ vacuümdruk / 
dubbel vacuümdruk behandeling: 0,5 – 1,0 % concen-
treren in water. 
Open systeem: onderdompelen - Industrieel dompelen 
behandeling: Afhankelijk van de omstandigheden 
1,75% - 3,5% concentreren in water (max 3,5%). Reten-
tie:1,75% - 3,5% verdund product: 3,5 g/m². Geauto-
matiseerd bespuiten (spuittunnel) - Geautomatiseerd 
bespuiten (spuittunnel)behandeling: Afhankelijk van 
de omstandigheden met een maximum concentratie 
van 3,5% concentreren in water. Retentie:3,5% verdund 
product: 3,5 g /m². Voor het preventief behandelen 
van hout binnen- en buitenshuis (gebruiksklasse 2) in 
een industriële installatie tegen schimmels (houtrot, 
houtverkleurende- en blauwschimmels) met uitzon-
dering van hout dat in permanent contact zal komen 
met grond en/of water. Toepassing door middel van 
industrieel dompelen in gesloten systemen.

WERKZAME STOF: 4,5 % (w/w) propiconazool
BEVAT: Alkyamine, 2-ethylhexaanzuur
GEVAARSINDICATIE: H314 Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. H361D Wordt ervan ver-
dacht het ongeboren kind te schaden. H410 Zeer giftig 
voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen. EUH208 Bevat propiconazool. Kan een al-
lergische reactie veroorzaken.

VOORZORGSVERKLARINGEN: P201 Alvorens te 
gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften ge-
lezen en begrepen heeft. P280 Beschermende hand-
schoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing
in het milieu. P260 Spuitnevel niet inademen. P264 Na 
het werken met dit product handen grondig wassen. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de 
mond spoelen – GEEN braken opwekken. P308 + P313 
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P303 
+ P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): 
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid 
met water afspoelen/afdouchen. P310 Onmiddellijk 
een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P304 + P340 
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen 
en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof 
opruimen. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud / 

container naar een erkend gevaarlijk-afval verwer-
kingsbedrijf of inzamelpunt afvoeren uitgezonderd zijn 
lege schone containers die kunnen worden afgevoerd 
als niet-gevaarlijk afval.
Categorie/categorieën gebruikers: industrieel

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR INDUSTRIËLE 
EN PROFESSIONELE GEBRUIKER

AANWIJZING: Bij toepassing let op de overeenkom-
stige aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad van 
de producent.
 
GEBRUIKSPECIFIEKE GEBRUIKSINSTRUCTIES: Het 
middel mag ook toegepast worden op hout, dat in di-
rect contact kan komen met levensmiddelen, speciaal 
als hoge eisen aan de hygiënische omstandigheden 
worden gesteld zoals voor groentekisten, fruitkisten, 
pallets, enz. Alvorens het hout te behandelen dienen 
alle benodigde bewerkingen, zoals boren en inkepen te 
zijn uitgevoerd. 

GEBRUIK-SPECIFIEKE RISICOBEPERKENDE MAATRE-
GELEN: Het etiket op het behandelde hout  
dient de volgende waarschuwingszin te bevatten: “Dit 
hout niet gebruiken voor toepassingen met permanent 
grond- of watercontact en niet boven of in de nabijheid 
van oppervlaktewater. Voor industriële toepassingen 
geldt: Behandeling en opslag van hout dienen plaats 
te vinden onder dak en boven een vloeistofdichte vloer 
zodat afstroming naar bodem of oooervlaktewater 
kan worden voorkomen. Bodem, oppervlaktewater 
of waterlopen niet verontreinigen met dit middel, de 
oplossing of de gebruikte verpakking. 

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN: Hout dat geïm-
pregneerd is met Wolsit KD-10 mag niet gebruikt wor-
den in situaties en op plaatsen waar directe uitloging 
vanuit het hout naar oppervlakte- en grondwater kan 
plaatsvinden. Aan elk stuk geïmpregneerd hout of elke 
bundel verpakt geïmpregneerd hout dient een duidelijk 
leesbare waarschuwing gehecht te worden waarop 
staat aangegeven dat het betreffende hout geïm-
pregneerd is met het product Wolsit KD-10 en dat het 
hout niet toegepast mag worden direct langs of boven 
oppervlaktewater. Lozing op het riool van het middel is 
niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, die-
nen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch 
afval. Behandeling en opslag van hout dient plaats te 
vinden onder dak of boven een vloeistofdichte vloer. 
Aquaria/vissenkommen/vijvers en wateropslagtanks 
vóór aanbrenging in situ binnenshuis verwijderen of 
afdekken. Neem bij in situ binnenshuis toepassingen de 
nodige maatregelen om te voorkomen dat vleermuizen 
en andere beschermde dieren worden blootgesteld. 

Was de handen en de onbedekte huid vóór de maaltijd 
en na gebruik. 

REINIGING VAN DE ARBEIDSMIDDELEN: direct na 
gebruik met water. 

FIXATIE: binnen 24 uur is de fixatie voor een groot deel 
beëindigd. De aanbevolen fixatietijd is 2 weken (zonder 
vorstperioden). 

OPSLAG EN VERWIJDERING: Bewaar het product in 
de oorspronkelijke goed gesloten verpakkingen. Aan-
bevolenopslagtemperatuurbereik: 5 - 40 ° C. Bescherm 
tegen vorst. Afval van behandeld hout mag enkel in 
een speciale installatie worden verbrand. Resten van 
de impregneeroplossing verwijderen als gevaarlijk 
afval. Lozing op het riool van het middel, verdunningen 
hiervan en afvalwater dat resten van het middel bevat 
is niet toegestaan, maar dienen te worden hergebruikt 
of verwijderd als chemisch afval. Gemorst materiaal 
en afval dat middelresten bevat (inclusief lege verpak-
kingen, houtresten en zaagsel) dienen eveneens als 
chemisch afval behandeld te worden.

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel 
gebruik. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, de 
gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. De op 
dit etiket beschreven eigenschappen en toepassingen van 
dit product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij 
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaan-
wijzing is opgesteld volgens de laatste bij aanmaak van dit 
etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals 
onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de 
teeltwijze, de dosering, de evt. toepassing in tankmix met 
andere producten, etc. kunnen de werking en effecten 
van het product op het gewas beïnvloeden. Daarom 
staat Holland Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde 
resultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor enige 
schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of gebruik van het 
product. Als er nog geen ervaring is opgedaan met het pro-
duct in bijv. een bepaald gewas of ras, voer dan eerst een 
proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid 
van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. 
Raadpleeg bij twijfel over een toepassing uw adviseur en/
of leverancier. Verder zijn onze bij de Kamer van Koophan-
del gedeponeerde Algemene Voorwaarden van kracht op 
al onze verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek 
toegezonden.
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