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TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I

Gelet op de aanvraag ingediend op: 31/03/2016

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :

Groenvreter RTU is toegelaten in overeenstemming met het artikel 51 van het koninklijk
besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van
biociden.

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd
binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 01/10/2018.

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:

W. NEUDORFF GMBH KG
An der Muhle 3
DE 31860 EMMERTHAL
Telefoonnummer: +49/5155624-136 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Groenvreter RTU

- Toelatingsnummer: 506B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o algicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o AE - aerosol spuitbus
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Nonaanzuur (CAS 112-05-0): 31.02 gr/l

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Uitsluitend toegelaten ter bestrijding van algen op harde oppervlakken in tuinen en
openbare plaatsen

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

Code Omschrijving Pictogram
Xi Irriterend

Code Omschrijving
R36 Irriterend voor de ogen

o Voor het grote publiek:

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS07

Code H Omschrijving H
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Signaalwoord: Waarschuwing

o Voor het grote publiek:
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Code P Omschrijving P
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de

verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 Buiten het bereik van kinderen houden
P305+P351+
P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal
minuten - contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk - blijven spoelen

§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:

o Voor het grote publiek:

Gebruiksklare oplossing. Gebruiksdosis: 100 ml per m² oppervlakte Het product goed
schudden voor gebruik. Het te behandelen oppervlak vanop een afstand van 30 cm
gelijkmatig begieten of besproeien. Voor een optimale werking niet toepassen beneden de
10 °C en bij voorkeur op een droog oppervlak. Enkele uren droogte na toepassing geeft het
beste resultaat.

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

- Producent Groenvreter RTU:

W. NEUDORFF GMBH KG
An der Muhle 3
DE 31860 EMMERTHAL

- Producent Nonaanzuur (CAS 112-05-0):

W. NEUDORFF GMBH KG
An der Muhle 3
DE 31860 EMMERTHAL

§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 
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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 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:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
Xi Irriterend

- Gevaar CLP-GHS:

Code Omschrijving
H319 Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2

§7.Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 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: 1,0

Brussel,

Toegelaten op 27/02/2006
Gewijzigd op 26/05/2008
Verlenging op 21/05/2010
Verlenging op 12/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op 20/01/2015
Verlenging post-annex I op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux

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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