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Deze norm is de officiële versie van de Europese norm EN 21, november 1988, in het
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EN 21 : 1988

Korte geschiedenis
Deze Europese norm is opgesteld door de technische commissie CEN/TC 38 "Methods of test for wood preservatives", waarvan het secretariaat wordt gevoerd door de AFNOR.
De volgende landen zijn verplicht deze Europese norm na te komen volgens de gemeenschappelijke
CEN/CENELEC-regels:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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Inleiding

3

Het impregneren van verschillende stellen proefblokjes van aantastingsgevoelig hout met oplossingen waarin de concentraties van verduurzamingsmiddelen worden geschikt naar een gegeven
reeks.
Het inbrengen van Anobium punctatum larven in
deze proefblokjes en het bepalen van hun overlevingspercentage.
Het vergelijken van deze resultaten met die welke
zijn verkregen met onbehandelde proefblokjes en
proefblokjes die met oplossings- of verdunningsmiddel zijn behandeld.
Het afleiden van de giftgrenswaarden van het te
beproeven produkt.

Vo

Deze Europese norm beschrijft een laboratoriumbeproevingsmethode, die een basis vormt voor het
beoordelen van de effectiviteit van een houtverduurzamingsmiddel tegen Anobium
punctatum
(gewone houtworm of meubelkever). Hij maakt het
onderzoek mogelijk naar het gehalte waarbij een
produkt, in geïmpregneerd hout van een aantastingsgevoelige soort, volledig het overleven van
Anobium punctatum larven voorkomt.
Een giftgrenswaarde vastgesteld door larvenoverbrenging, schijnt enigszins hoger te liggen dan die
welke afgeleid wordt door de proef met het leggen
van eieren en het overleven van de larven 1) en
geeft daarom een veiligheidsmarge.
Alhoewel een aantasting normaliter begint met het
leggen van eieren, wordt een proef met het overbrengen van larven uitgevoerd, als rekening moet
worden gehouden met de situatie van verduurzaamd hout dat gedurende reparatiewerk in contact wordt gebracht met eventueel aangetast hout.
Deze laboratoriummethode voorziet in een criterium waarnaar de waarde van een produkt kan
worden beoordeeld. Bij het maken van deze beoordeling moet rekening worden gehouden met de
toepassingsmethoden voor het verduurzamingsmiddel. Verder wordt aanbevolen deze beproevingsresultaten aan te vullen met die van andere
toepasselijke proeven en bovenal door vergelijking
met die van praktijkervaringen.
Als Produkten worden gebruikt die erg actief zijn
bij zeer lage concentratie, is het van groot belang
dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om werkzaamheden met chemische Produkten, andere produkten, behandeld hout, alle kleding en laboratoriumapparatuur, gescheiden en zo
ver mogelijk van elkaar verwijderd te houden.
In de juiste maatregelen moeten zijn inbegrepen
het gebruik van aparte kamers, kamergedeeltes,
extractieaccomodaties, conditioneringskamers en
speciale personeelsopleidingen.

4.1

Biologisch

materiaal

4.1.1 Herkomst van de larven
Neem de larven van cultures, gekweekt zoals beschreven is in bijlage С
Splijt het hout en haal de larven eruit in een ruimte
die afgescheiden is van de beproevingsruimtes (zie
4.3.1 tot 4.3.4), dit om het risico, mijten te introdu
ceren, te vermijden.
Maak voorraadblokjes klaar van grenen spinhout,
met afmetingen van 50 mm x 25 mm x 15 mm,
elk met 10 gelijkmatig verdeelde gaten (zie 7.2) ge
boord in een van de grote langsvlakken. (Zie
4.3.10.)
Bewaar de larven, voor het inbrengen in de voorraadblokken, een nacht in een kleine glazen verzamelbak. Sorteer de larven daarna in kleine, middel
grote en grote maten. De grote larven, met een
massa groter dan 5 mg, worden niet gebruikt voor
dez^ proef ').
Onderzoek alle andere larven onder een binoculai
re microscoop en vernietig al diegenen die bescha
digd zijn of worden geteisterd door mijten; bewaar
alleen diegenen die in een perfecte conditie zijn.
Breng de kleine en middelgrote larven in twee af
zonderlijke stellen voorraad blokken en plaats elke
larve met de kop naar voren in een boorgat.
Bewaar deze gevulde voorraadblokken met de ga
ten naar boven in de beproevingscontainers
(4.3.11) die worden afgesloten met behulp van filterpapier bevestigd met kleefpasta.
Bewaar de blokken tot minder dan twee maanden
voor gebruik in de proef in de kweekruimte.

Toepassingsgebied

Deze methode is toepasbaar op:
- niet in water oplosbare chemicaliën die worden
onderzocht als actieve stoffen;
- niet in water oplosbare organische samenstellingen, geleverd of in het laboratorium klaargemaakt door verdunning van de concentraten;
- met water mengbare organische samenstellingen, geleverd of in het laboratorium klaargemaakt door verdunning van de concentraten.
- in water oplosbare produkten, zoals bijvoorbeeld
zouten.
De methode is toepasbaar of de proefblokjes nu
wel of niet aan de toepasselijke verouderingsprocedures zijn onderworpen.
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Deze Europese norm beschrijft een methode voor
het bepalen van de giftgrenswaarde van een houtverduurzamingsmiddel tegen larven van Anobium
punctatum (de Geer) ingebracht in hout dat vooraf
is behandeld met volledige impregnering.
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Larven van Anobium punctatum (de Geer).
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Beginsel

4.1.2 De larvenvoorziening
Verwijder voorzichtig de larven uit de voorraadblokken en onderzoek ze onder de binoculaire mi
croscoop. Vernietig iedere larve die verwondingen
of mijtenaantasting vertoont, of die aanraking niet
met beweging beantwoordt. Het is bijzonder be
langrijk het meenemen van door mijten beschadig
de larven te vermijden (zie bijlage B).

1) Ervaren werkers kunnen de grootte goed genoeg op
het oog beoordelen.
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