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1. Beschrijving van het product. 
 
Aard van het product 

 
Waterverdunbaar houtbeschermingsmiddel (concentraat) op basis van 

propiconazole en cypermethrine, sterk fixerend. 
 
Toepassingsgebied 

 
- Voor alle constructiehout zowel voor buiten (zonder grondcontact) als voor 

binnen. 

- Voor alle houtconstructies in tuin en landschapsarchitectuur zoals 

afsluitingen, windschermen, buiten wandbekledingen, speeltuigen, enz. 
 
Biologische werking 

 
Voorkomt de aantasting van houtvretende insecten, houtrot (Basidiomyceten) 

en verblauwing (Blauwschimmel). 

(PREVENTIEVE BEHANDELING) 
 
Toelatingen 

Homologaties 

Goedkeuringen 

 
- Ministerie van Volksgezondheid. 

  Toelatingsnummer : 496B 

- Belgische Vereniging voor Houtbescherming. 

  Homologatienummer : A2.1 / A2.2 / A3 – 35/614 

  De efficiëntie van Basilit PCx 2 is erkend voor : 

Ip  : preventieve werking tegen houtaantastende insecten. 

Pp : preventieve werking tegen houtrotschimmels. 

W  : weerstand tegen uitloging door de weersomstandigheden. 

Bl  : preventieve werking tegen verblauwing. 

- Ministerie van Verkeer en Infrastructuur – Dienst voor de technische 

Goedkeuringen en Typevoorschriften :  ATG nr : 11/2564 

  Procédés :  O1 : behandeling door besproeien 

                    T2 : behandeling door halflange drenking.  

                                  (risicoklasse 2 – A2.1+A2.2) 

                    O3 : behandeling door dubbelvacuüm 

                    O6 : behandeling door vacuüm en druk in autoclaaf. 

                    T3 : behandeling door lange drenking. (risicoklasse 3) 
 
Actieve stof 

 
Propiconazole :    45 g/l 

Cypermethrine :    5 g/l 
 
Risicoklasse 

 
Basilit PCx 2 is door de BVHB gehomologeerd voor de verduurzaming van : 

 

– Timmerhout, gelamelleerd gelijmde elementen inbegrepen, niet in 

grondcontact, niet blootgesteld aan weersinvloeden, noch aan uitloging.  

Risicoklasse  :   2   --   homologatie  :  A2.1 

 

– Timmerhout, verlijmde spanten inbegrepen, blootgesteld aan condensatie 

(in slechte hygro-thermische omstandigheden) en niet in grondcontact.    

Risicoklasse  :   3   --   homologatie  :  A2.2 

 

– Timmerhout, gelamelleerd verlijmde spanten inbegrepen, blootgesteld aan 

de weersomstandigheden en niet in grondcontact. 

Risicoklasse  :   3   --   homologatie  :  A3   



 
Kleur 

 
Kleurloos.   Basilit PCx 2 kan groen, bruin, geel, oranje of rood gekleurd 

worden. 
 
Verpakking 

 
Containers van 250 L, 500 L en 1.000 L. 

 
2. Fysische kenmerken 
 
Fysische toestand 

 
Micro-emulsie 

 
Oplosbaarheid 

 
Basilit PCx 2  is in alle verhoudingen met water vermengbaar 

 
Vlampunt 

 
Hoger dan 100°C. 

 
Corrosie 

 
De oplossing van Basilit PCx 2 tast geen glas, porselein, staal en ijzer aan. 

Het behandelde hout is na fixatie compatibel met non-ferro metalen zoals 

koper, zink, enz… 
 
Dichtheid 

 
ca. 1,04 g/ml bij 20°C 

 
Reuk 

 
een lichte reuk van olie. 

 
3. Verwerking - Preventieve behandeling 
 
Dosering 

 
De hoeveelheid behandelingsproduct in het hout moet zodanig zijn dat de 

concentratie aan Basilit PCx 2 in de onderzochte zone ten minste de waarde 

van 1,8 kg concentraat/m³ hout bereikt. 

Voor risicoklasse 2 is de onderzochte zone de buitenzijde van het hout over 

een dikte van 4 mm resp. 3 mm voor gemakkelijk impregneerbaar resp. 

moeilijk impregneerbaar houtsoorten (impregnatieklassen 2 tot 4 volgens 

EN 350).  Voor risicoklasse 3 is de onderzochte zone respectievelijk 6 mm (in 

het spinthout) en 4 mm. 

 

Gebruiksconcentraties  

en opnames 

Besproeiing : 

A2.1/O1 – A2.2/O1                   1 deel Basilit-PCx 2 + 10 delen water 

 

Half lange  : 

A2.1/T2– A2.2/T2                    1 deel Basilit-PCx 2 + 21 delen water 

 

Lange drenking : 

A3/T3                                         1 deel Basilit-PCx 2 + 26 delen water 

 

Dubbelvacuüm : 

A2.1/O3 – A2.2/O3 – A3/O3     1 deel Basilit-PCx 2 + 32 delen water 

 

Vacuüm – druk : 

A2.1/O6 – A2.2/O6 – A3/O6     1 deel Basilit-PCx 2 + 99 delen water 

 
 
Kontrole van de 

concentratie 

 
Met een handrefractometer (meting van de brekingsindex) en een 

overeenstemmende tabel. 
 
Fixatie 

 
Het behandelde hout dient gedurende 24 uur na de behandeling tegen regen 

beschut worden. 
 
Nabehandeling 

 
Geïmpregneerd hout kan na droging nabehandeld worden met alle 

filmvormende en niet-filmvormende afwerkingsystemen. 

Bij een noodzakelijke nabehandeling door bvb. verzagen dienen de blote 

oppervlakken behandeld te worden met een evenwaardig product dat een 



homologatie heeft in dezelfde risicoklasse. 
 
4. Voorzorgsmaatregelen 
 
 

 
Basilit PCx 2 is uitsluitend toegelaten voor preventieve behandeling van hout 

tegen schimmels (houtrot) en houtaantastende insecten. 

 

Aard van de gevaren : 

 

– Zeer giftig voor bijen, vissen en schaaldieren. 

 

Voorzorgsmaatregelen : 

– Buiten bereik van kinderen bewaren. 

– Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 

– Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. 

– Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen. 

– Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 

etiket tonen). 

 
De gegevens die in dit document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd 

werden.  Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven.   Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de 

wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, wij verwijzen naar 

onze algemene verkoopsvoorwaarden. 


