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TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op 21/01/2016

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

PERODES 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 01/02/2017 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoorten 2 en 4 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.
Dit product is identiek aan het product Huwa-San Kitchen (12614B).

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:

BOMA N.V.
KBO nummer: 0422.029.182
Noorderlaan 131
BE 2030 ANTWERPEN
Telefoonnummer: 03/231.33.89 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: PERODES

- Toelatingsnummer: 7416B

- Doel waarvoor het product bestemd is: bactericide, fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? Bloc II

Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

2/4

- Toegelaten verpakkingen:

o Voor het grote publiek:

spuitfles 500.0 ml

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 3.0 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
4 Voeding en diervoeders
Desinfectiemiddel voor het ontsmetten van oppervlakken in de keuken (incl. koelkast).

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaaren)

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

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

o Voor het grote publiek:

Code P Omschrijving P Specificatie
P102 Buiten het bereik van kinderen houden Optioneel
P301+P330+
P331

NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN
braken opwekken

Optioneel

P305+P351+
P338

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

Optioneel

§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:

* Voorbereidende handelingen: Oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikt
reinigingsmiddel afspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen.
* Manier van aanwenden: Besproei de oppervlakken met een onverdunde oplossing
(ready-to-use). Gebruik zoveel vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de
inwerkingstijd vochtig blijven. Laat het product gedurende minimaal 5 minuten inwerken.
Indien oppervlak in contact met voeding kan komen, na behandeling het oppervlak spoelen
met water.
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- Gevalideerde doelorganismen

o  Aspergillus niger 
o  Salmonella typhimurium 
o  Staphylococcus aureus 
o  Lactobacillus brevis 
o  Pseudomonas aeruginosa 
o Enterobacter cloacae 
o  E.coli 
o  Candida albicans 
o  Saccharomyces cerevisiae 
o  Enterococcus hirae 
o Clostridium perfringens

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

- Producent PERODES:

ROAM TECHNOLOGY N.V
KBO nummer: 0425.767.642
Centrum-Zuid 2053
BE 3530 Houthalen

- Producent Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1):

KEMIRA Oyj
Porkkalankatu 3

FIN 00101 Helsinki

§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 
betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 
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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: /

- Gevaar volgens CLP-GHS: /

§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: 0,0

Brussel,

Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

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