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TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Eres Anti-groene aanslag is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het
koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken
van biociden.

Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoorten 2, 4 en 10 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Dit
product is identiek aan het product Bardac 22-90 (4106B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2.De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
toelatingsakte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

ERES - SAPOLI N.V.
KBO nummer: 0417.890.747
Tulpenstraat 6
BE 9810 NAZARETH
Telefoonnummer: + 32 (0)9/385.59.11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsnaam van het product:  Eres Anti-groene aanslag

- Toelatingsnummer: 1119B

- Toegelaten gebruiker(s): Grote publiek en professioneel

- Doel waarvoor het product bestemd is:

o Bactericide
o Fungicide
o Algicide
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o SL - met water mengbaar concentraat

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5): 45.0 gr/l

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
4 Voeding en diervoeders
10 Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen

1. - bestrijding van bacteriën en gisten waar voedsel en drank worden bereid, verwerkt
of opgeslagen; behalve melkmachines op boerderijen; - bestrijding van bacteriën (met
uitzondering van Mycobacteriën en sporen) en gisten en interdigitale trichophyton in
gebieden waar mensen verblijven;
2. groene afzettingen bestrijden;
3. preventie tegen bacteriën en algen in watermatrassen.

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS05

GHS09

Signaalwoord: Gevaar

Code H Omschrijving H
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
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§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is 
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing: 

Gebruik als een ontsmettingsmiddel

Het product is effectief tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het ook effectief
tegen interdigitale trichophyton. De oppervlakken en materialen die moeten worden 
gedesinfecteerd, moeten eerst zorgvuldig worden gereinigd. Wanneer reinigingsmiddel 
wordt gebruikt, spoel het dan af met schoon water om overtollig wasmiddel te verwijderen. 
In het geval dat behandelde oppervlakken of materialen in contact kunnen komen met 
voedsel of dranken, moeten ze na het aanbrengen van het product grondig worden gespoeld 
met water.  

Minimale applicatietijd van 5 minuten.  

Voor gebruik op plaatsen waar voedsel en dranken worden bereid, verwerkt of bewaard en 
ook algemeen gebruikt, is de gebruiksconcentratie 8,0 ml per liter water.  

In gebruik voor ziekenhuizen wordt het product alleen aanbevolen voor de volgende 
behandelingen:  

Gebruiksverdunning Minimale inwerkingstijd
Oppervlakken (wanden, 
vloeren en meubels) met 
uitzondering van 
TB-afdeling

1: 125 (8 ml / l) 5 minuten

Isolettes 1: 125 (8 ml / l) 5 minuten
Keukenoppervlakken en 
apparatuur

1: 125 (8 ml / l) 5 minuten

Toiletten en andere sanitaire
voorzieningen

1: 125 (8 ml / l) 5 minuten

Instrumentatie (behalve 
stethoscopen en andere 
breekbare medische 
instrumenten): uitsluitend 
na gebruik en voor reiniging
en sterilisatie

1: 125 (8 ml / l) 5 minuten  

Let op: het gebruik van het product kan leiden tot een selectie van bepaalde stammen 
resistente bacteriën.  

2. Gebruik tegen groene aanslag  
Groene aanslag in de buurt van ramen en op apparatuur in lege kassen en winkels 
verwijderen. 
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Water of borstel grondig met een 5% oplossing van het product (5 l in 100 liter water). 
Verwijder na een paar dagen dode mossen en afzettingen door te spuiten met een krachtige 
waterstraal en te borstelen. Het is niet nodig om deze spoeling direct na gebruik van het 
product uit te voeren, omdat het product geen bijwerkingen of gevaarlijke dampen 
veroorzaakt. Om deze reden kan de behandeling kort voor het planten worden uitgevoerd.  

Om de vorming van groene afzettingen rondom ramen en op materialen in kassen en 
winkels te voorkomen. 
Geef de reeds schone raamonderdelen water met een oplossing van 5% van het product (5 l 
in 100 liter water). Aangezien het product geen gevaarlijke bijwerkingen veroorzaakt en 
zeer weinig residu achterlaat, is het niet nodig om het te spoelen. Als u het product op deze 
manier toepast, wordt er gedurende enkele maanden geen aanbetaling gecreëerd. Wanneer 
de ramen met de hand worden gereinigd, volstaat een oplossing van 3% (300 ml in 10 liter 
water).  

Groene aanslag verwijderen en voorkomen op muren, daken, trottoirs, tegels, tuinmeubelen, 
enz. Bestrooi met een waterstraal, borstel en was met een oplossing van 5% (500 ml in 10 
liter water). Niet uitspoelen. Verspreid niet over planten.      

3. Toepassing voor waterbedden  
Om de groei van algen en bacteriën in waterbodems te voorkomen en om te voorkomen dat 
water beschimmelt, moet Eres Anti-groene aanslag worden toegevoegd aan schoon water 
met 100 ml per 300 ml. 1 water (15 ppm actief bestanddeel). Wanneer u het bed met water 
vult, voegt u Eres Anti-groene aanslag in dezelfde verhouding toe.  Let op: Het product is 
niet meer effectief als het in contact is geweest met zeep of wasmiddelen. 

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent  Eres Anti-dépôts verts:

ERES - SAPOLI N.V. , BE

- Producent Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5):

LONZA COLOGNE GMBH , DE

§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 
onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.

- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB 
van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de 
gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
toelatingshouder.
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- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 
betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve 
de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§6.Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1

H315 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) -
categorie 1

§7.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling
van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen
en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen
van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

§8.Bijzondere voorwaarden verbonden aan het/de gebruik(en):

- Circuit: vrije circuit

Brussel,

Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Kathelyn Dumortier

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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