
 

 

 

 

 

 

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

 

IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime Publicatie- 

datum 

Verplicht vanaf 

10148 Spoorwegconstructie-

materiaal, gebruik 

Toevoegen van “met creosoot behandeld 

hout” aan producten die vallen onder 

deze productnaam/groep 

 Verboden lading 
 

16-11-2020 16-11-2020 

30275 Verwerkte producten van 

hout (mogelijk 

behandeld en/of 

gerecycled) 

Toevoegen van “behandelde houtpallets” 

aan producten die vallen onder deze 

productnaam/groep en verwijderen van 

“creosoot “uit omschrijving  

Lijst met 

verschillen 

16-11-2020 16-11-2020 

30501 Acrylaatpolymeer in 

wateremulsie 

Toevoegen van “Acrodur 950 L” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30513 Aminen Toevoegen van “Armeen HT” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30514 Anionische en niet-

ionische oppervlakte-

actieve stoffen 

Toevoegen van “MACKAMINE® LA en 

Plantacare® 1200 UP” aan producten die 

vallen onder deze productnaam/groep 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30517 Ethers met 

reinigingsregime C 

Toevoegen van “VORALUX™ HL 400 

Polyol” aan producten die vallen onder 

deze productnaam/groep 

 

C 07-12-2020 07-12-2020 
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime Publicatie- 

datum 

Verplicht vanaf 

30519 Esters met 

reinigingsregime C 

Toevoegen van CAS nummer: 108-05-4 

Toevoegen van “Vinylacetaat” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

C 05-08-2020 05-08-2020 

30519 Esters met 

reinigingsregime C 

Toevoegen van “Roflam P” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30524 Waterige dispersie van 

een copolymeer op basis 

van styreen (-acrylaat) 

Toevoegen van “Styronal® D 517” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

(C) met 

belangrijke eis 

07-12-2020 07-12-2020 

30525 Zepen van plantaardige 

oorsprong (non food / 

non feed) en proceswater 

van het splitsen van 

zepen (soapstock) van 

plantaardige oorsprong 

en resten van eetbare 

oliën en vetten 

Toevoegen van “Zepen van plantaardige 

oorsprong (non food / non feed)” aan 

productnaam, aanpassen van 

omschrijving  

C 07-12-2020 07-12-2020 

40302 Producten van hout, 

onbehandeld 

Toevoegen van “onbehandelde lege 

houtpallets en onbehandelde 

houtpellets” aan producten die vallen 

onder deze 

productnaam/groep 

A 16-11-2020 16-11-2020 

40412 Vers fruit, groente en 

noten 

Toevoegen van “Shea pitten” aan 

producten die vallen onder deze 

productnaam/groep 

A 18-11-2020 18-11-2020 

 

De hierboven vermelde wijzigingen in de IDTF zijn onmiddellijk van toepassing. 


