FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

TOELATINGSAKTE
Classificatie volgens CLP-GHS
Gelet op de aanvraag ingediend op 31/10/2013
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:
MS Oxy-DES 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 20/03/2018 of tot de datum van goedkeuring van de laatste
werkzame stof voor productsoort 4 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012,
identiek aan het product P3-topactive DES 1503B.
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:

ECOLAB BVBA
KBO nummer: 0403.091.121
Havenlaan 4
BE 3980 TESSENDERLO
Telefoonnummer: +32 13670511 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: MS Oxy-DES
- Toelatingsnummer: 2108B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

Bactericide en werkzaam tegen gisten, bacteriesporen en bacteriophagen.
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

SL - met water mengbaar concentraat

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Perazijnzuur (CAS 79-21-0): 12.0 gr/l
Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 100.0 gr/l
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

4 Voeding en diervoeders
Uitsluitend toegelaten als desinfecterend middel voor procesapparatuur, leidingen, tanks
en oppervlakken in de voedingsindustrie. P3-topactive DES kan gebruikt worden zowel
voor de desinfectie van oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen als voor
algemene desinfectie.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
Xn

Omschrijving
Schadelijk

Code
R37/38
R22
R41

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

Code
S3/7
S37/39

Omschrijving
Specificatie
Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren
Draag geschikte handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen
Verwijderd houden van brandbare stoffen
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoe-len en deskundig
medisch advies inwinnen

S46
S17
S26

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

Code Pictogram
GHS03

Pictogram

GHS05

GHS07

Code H
H272
H315
H318
H335

Omschrijving H
Kan brand bevorderen; oxiderend
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Specificatie

Signaalwoord: Gevaar
Code P
P210

Omschrijving P
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet
roken
P220
Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
P221
Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden...
P280
Beschermende
handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305+P351+ BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
P338
gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen
P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
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§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:

Gebruiksconcentratie ? inwerktijd: Bactericide: 1 ?2 %; 5 minuten De te desinfecteren
apparatuur, leidingen, tanks eerst grondig reinigen. Desinfectie van apparatuur,
oppervlakken, etc.: door insproeien, inschuimen. Oppervlakken die met eet- en drinkwaren
in contact kunnen komen naspoelen met schoon water. Het is noodzakelijk om na de
desinfectie grondig na te spoelen met water van drinkwaterkwaliteit. Dit om alle restanten
te verwijderen.
§4.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.
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).

§5.Indeling van het product:
klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden
aan erkende en professionele gebruikers. en aan personen die het product gebruiken in het
raam van het beheer van een voedingsbedrijf.
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
Xn

Omschrijving
Schadelijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:
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Code H
H272
H335

Klasse en categorie
Oxiderende vloeistof - categorie 2
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij
blootstelling - categorie 3
Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

H318
H315

eenmalige

§6.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: 2,0
Brussel,
Toegelaten op 20/03/2008
Verlengd op 21/05/2010
Verlengd op 22/01/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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