WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 Perwood
houtwormmiddel (12868 N)
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
a) voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast
b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter
voorkoming van aantasting door insecten.
Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in
dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de
houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de
houtverduurzaming.
Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een
vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het
middel bevatten, dienen te worden verwijderd als chemisch afval.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing
gedurende lange tijd heraantasting.
Curatieve toepassing
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting
door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige
boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en
bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf
of waslagen verwijderen.
Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² (dit is ca. 250 ml per m²) van het
middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid
zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet
afdruipt.
Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) moet het houtwerk
plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
Opmerking
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of
de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout,
eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

Preventieve toepassing
Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m² hout (dit is ca.
125 ml per m²) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen,
drenken of vacuümmethoden.
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
dompelen
: tenminste 20 liter per m³ hout
drenken en dubbelvacuüm
: 30-40 liter per m³ hout
vacuüm/druk
: 40-75 liter per m³ hout
Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan,
zoals boren, kepen, e.d.
Waarschuwing
• Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar.
• Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging
van oppervlaktewater.

