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TOELATINGSAKTE

Wijziging van gebruik (verpakking)

Gelet op de aanvraag ingediend op 18/08/2017

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Biomix ATM Plus 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 01/01/2018, de datum van goedkeuring van de werkzame stof
voor productsoort 2 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

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
akte staan:

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

BIONOVA N.V.
KBO nummer: 0458.509.397
Evangeliestraat 66A
BE 9220 Hamme
Telefoonnummer: +32 52 55 43 93 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Biomix ATM Plus

- Toelatingsnummer: 1615B
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- Toegelaten gebruiker(s):
o Grote publiek en professioneel

- Doel waarvoor het product bestemd is:

o Algicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o SL - met water mengbaar concentraat

- Toegelaten verpakkingen:

o Voor professioneel gebruik:

Jerrycan 5.0 l
Jerrycan 20.0 l 
Jerrycan 15.0 l
Container 1000.0 l 
Vat 200.0 l

o Voor het grote publiek:

Fles 1.0 l
Fles 0.5 l
Fles 0.75 l
Fles 2.0 l
Fles 5.0 l

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur (CAS
139734-65-9): 1.02 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Biocide voor verwijdering van atmosferische vervuiling zoals zwarte en groene aanslag op
oppervlakken buitenshuis.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 24 maanden)

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:
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Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk

Xi Irriterend

Code Description
R36 Irriterend voor de ogen
R51/53   Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing

Code H Omschrijving H
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH Omschrijving EUH
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is 
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
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- Gebruiksaanwijzing:

o Voor professioneel en grote publiek gebruikers:

Verdunnen met water.
Het product mag toegepast worden door versproeien onder lage druk of met een gieter.
Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10°C en wanneer
er regen kan worden verwacht binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in
volle zon.
Ernstige vervuiling: 1l verdunnen met 1l water en ruim aanbrengen op het te behandelen
oppervlak.
Normale vervuiling: 1l verdunnen met 2l water en ruim aanbrengen.
Lichte vervuiling: 1l verdunnen met 3l water en ruim aanbrengen.
Verbruik: Met 1l verdund product kan ± 10m2 worden behandeld.

- Gevalideerde doelorganismen

                    o    Groene aanslag
                    o    Zwarte aanslag

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

- Producent Biomix ATM Plus:

BIONOVA N.V. , BE

- Producent Aminen, n-C10-16-alkyltrimethyleendi-, reactieproducten met chloorazijnzuur
(CAS 139734-65-9):

EVONIK DEGUSSA 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.

- 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 
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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).

- Op het etiket staat « speciale behandeling vereist » zonder deze te specifiëren. Deze zin 
moet geschrapt worden. 

- Naast de vermelding als "detergent" moet tevens de term "desinfectiemiddel" worden 
toegevoegd. 

- Tot 7 dagen na de behandeling mogen kinderen niet rechtstreeks op het behandelde 
terrasoppervlak rondkruipen. 

- Etiket/gebruiksaanwijzing mag geen referentie naar preventief gebruik bevatten.

§6.Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
N Milieugevaarlijk
Xi Irriterend

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H315 Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

  H412   Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
  - categorie 3

§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

Brussel,

Toegelaten op 16/03/2015
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Correctie (adres toelatingshouder) 29/10/2015
Wijziging van houdbaarheid & classificatie volgens CLP-GHS 28/10/2016
Wijziging van gebruik op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis

29/12/2017 14:57:02


