FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

TOELATINGSAKTE
Overdracht
Gelet op de aanvraag ingediend op: 21/09/2011

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Novuswater NW 100 SL 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 waterstofperoxide voor
het eerste productsoort 2, 3 of 4 in bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal
treden.
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:
NOVUS ECO-TECHNOLOGY NV
KBO nummer: 0478.470.712
TAUNUSWEG 49
BE 3740 BILZEN
Telefoonnummer: 089417574 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

-

Handelsbenaming van het product: Novuswater NW 100 SL

-

Toelatingsnummer: 1608B

-

Doel waarvoor het product bestemd is: bactericide, fungicide en tuberculocide

-

Vorm waaronder het wordt aangeboden: met water mengbaar concentraat
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Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

-

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 49.5 %
-

Houdbaarheidsduur: ten hoogste 15 maanden bij bewaring aan kamertemperatuur.

-

Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoorten 2, 3 en 4 voor ontsmetten van oppervlakken en materialen, in de
industriële omgeving, openbare instellingen en voedingsindustrie.
Ontsmetten van oppervlakken in en rond gebouwen voor vee, evenals vervoermiddelen.
Ontsmetten van whirlpools.
Door toepassing op vooraf gereinigde oppervlakken, in een concentratie/tijd verhouding
van:
2% en 60 minuten, als bactericide en levuricide,
2.5% en 60 minuten, als bactericide, levuricide en tuberculocide,
4% en 60 minuten, als bactericide, fungicide en tuberculocide, en tegen legionella, in een
concentratie/tijd verhouding van 0.05%/60' en 0.02%/24 uren.
Oppervlakken die in contact komen met eetwaren of dierenvoer dienen na de
inwerkingstijd te worden gespoeld met zuiver water.

-

Code
Xn

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

Code
R22
R41
R37/38

Omschrijving
Schadelijk bij opname door de mond
Gevaar voor ernstig oogletsel
Irriterend voor ademhalingswegen en de huid
o

Code
S23
S7
S26

Pictogram

Voor Professioneel gebruik :
Omschrijving
Specificatie
Spuitnevel niet inademen
In goed gesloten verpakking bewaren
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
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S36/37/39
S51
S14

deskundig medisch advies inwinnen
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Verwijderd houden van reducerende stoffen, metalen en metaaloxiden

een

§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 professioneel gebruik:
Voorbereidende handelingen:
Gebruiken op vooraf gereinigde oppervlakken, materialen en leidingen in
concentratietijdverhouding van:
2%-ige gebruiksoplossing en 60 minuten, als bactericide en levuricide,
2.5%-ige gebruiksoplossing en 60 minuten, als bactericide, levuricide en tuberculocide,
4%-ige gebruiksoplossing en 60 minuten, als bactericide, fungicide en tuberculocide.

een

Toepassingsmethode voor oppervlakken en materialen:
een gebruiksoplossing van het product in zuiver water batchgewijs of in-line aanmaken.
Oppervlakken en materialen goed bevochtigen door besproeien, vernevelen of begieten met de
gebruiksoplossing. Kleinere materialen kunnen ook worden ondergedompeld in een bad met de
gebruiksoplossing. De oplossing minstens één uur laten inwerken en oppervlakken en
materialen vervolgens afspoelen met zuiver water.
Toepassingsmethode voor sanitaire installaties of werktuigen in ontspanningsruimten,
zwembaden, hospitalen, horeca:
oppervlakken ruim begieten of besproeien met de gebruiksoplossing. Minstens één uur laten
inwerken en afspoelen of laten opdrogen.
Toepassingsmethode voor veterinaire hygiënedoeleinden:
een gebruiksoplossing van het product in zuiver water batchgewijs of in-line aanmaken
sproeien of gieten over het oppervlak. Minstens één uur laten inwerken, daarna afspoelen of
laten opdrogen.
Toepassingsmethode voor gebruik in de sector voeding en diervoeders:
een gebruiksoplossing van het product aanmaken in vers water. Apparatuur en oppervlakken
goed bevochtigen (begieten of besproeien) met de gebruiksoplossing. De oplossing minstens één
uur laten inwerken. Daarna afspoelen met zuiver water. Leidingsystemen vullen met een
gebruiksoplossing. Minstens één uur laten inwerken. Doorspoelen met zuiver water.

§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
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-

-

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).

§5. Indeling van het product:
klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik
voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.
-

Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
Xn

Omschrijving
Schadelijk

§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: 2,0

Brussel,
Toegelaten op 28/02/2008
Verlengd op 21/05/2010
Overdracht op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur Generaal

R. Moreau
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