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TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/11/2011

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
WashCat Schimmel en aanslag reiniger is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van
het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van
biociden zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 14/05/2014 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese
Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stof voor productsoort 2 in
bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan
het product Bison Schimmelvreter (7207B).

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 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003
moeten op elke verpakking voorkomen :
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze
akte staan:

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

ZENDAC GROEP B.V.
Pampuslaan 143
NL 1382 JN WEESP
Telefoonnummer: 0031/294480810 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: WashCat Schimmel en aanslag reiniger 

- Toelatingsnummer: 1412B

- Doel waarvoor het product bestemd is:
o  algicide
o  fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare spray
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9) : 50 g/l actief chloor

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 2. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
schimmels (zwarte aanslag) en algen (groene aanslag) op vochtige plaatsen.

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 
67/548/EEG:

Code Omschrijving Pictogram
Xi Irriterend

N Gevaarlijk voor het milieu

Code Omschrijving
 R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid  
R 50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen

Code Omschrijving
S21 Niet roken tijdens gebruik
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 Spuitnevel niet inademen

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of

etiket tonen
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen
S 29 Afval niet in de gootsteen werpen

Code Omschrijving
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Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen
gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen

§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:

- Voor het schoonmaken van (tegel)wanden en voegen in sanitaire ruimten, keuken, 
kelder, garage. Ook voor buitentoepassingen zoals gevels, balkons, plantenbakken. 

- Schimmels en algen voor het aanbrengen niet verwijderen. De verstuiver gebruiksklaar 
maken door het lipje naar de sproeidop te drukken en de dop een kwartslag te draaien. 
Voorkom spatten : altijd eerst gebruiksklaar maken en dan pas sprayen. De ondergrond 
vanaf 3-5 cm besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 min.
nogmaals besproeien. Het behandelde oppervlak grondig reinigen met water en spons.

- Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) de gehele behandeling herhalen. Na gebruik de 
verstuiver sluiten door de sproeikop een kwartslag naar beneden te draaien. 

- Planten en metaal afdekken. Oppassen voor spatten op kleding (bleekvlekken).
- Bij contact direct met water afspoelen.
- Na gebruik sproeier verwijderen en dop weer stevig opdraaien. Sproeier met schoon 

water doorspoelen.
- Koel, donker en rechtop bewaren.
- Verbruik: voor 4-6 m² wand of 12-16 m² tegelvoegen.

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

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen 
met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.

- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het 
Antigifcentrum.

- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn 
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 
14/1/2004 betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 
is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer 
informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (
www.poisoncentre.be).

file:/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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§5. Indeling van het product:

Niet geklasificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
Xi Irriterend
N Gevaarlijk voor het milieu

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het
KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van
10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van
de jaarlijkse bijdrage: 1,0

Brussel,

Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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