FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
R.A.C.
Oratoriënberg 20, bus 3
B-1010 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:

0000197/003//6981

Chemion bvba
Nijverheidszone Begijnenmeers 37
1770 Liedekerke

Bijlage(n):
Telefoon Onthaal:
Fax :

02/210.49.54
02/210.48.84

Betreft: Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product: Chlorox

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 15/06/2008.
U vindt ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad.
Hoogachtend,

De dd. Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 2598B (prolongation).doc
Contactpersoon:
E-mail:
Tel.:
Kantoor:

Lucrèce Louis
lucrece.louis@health.fgov.be
02/524.95.832C36/25

Bezoekadres:
Rijksadministratief Centrum – Vesaliusgebouw
Toegang via: Koningstraat –Kongreskolom
http://www.environment.fgov.be
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TOELATINGSAKTE
(verlenging)
Gelet op de aanvraag ingediend op: 02/03/2004
Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :
Chlorox is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22
mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.
Deze toelating geldt tot: 15/06/2008, een aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend
vóór 15/06/2007.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen
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:

Chemion bvba
Nijverheidszone Begijnenmeers 37
1770 Liedekerke

- Handelsbenaming van het product: Chlorox

- Toelatingsnummer:2598B

- Doel waarvoor het product bestemd is: Bactericide
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Oplossing te verdunnen in water

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9) : 45 g/l actief chloor

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 4 Uitsluitend toegelaten als desinfectiemiddel (bactericide) voor gebruik
in de voedingsindustrie voor de ontsmetting van tanks, containers, werktafels,
leidingsystemen, …

- Andere aanduidingen :

C : Corrosief (+symbool)

R31 : Vormt giftige gassen in contact met zuren

R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren

S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder

S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen

S28 : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water

S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, geschikte handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht

S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk dit etiket of de bijsluiter tonen)
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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:
Sterk verontreinigde apparatuur vooraf grondig reinigen met een geschikt
reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met water. Overtollige water verwijderen.
Licht verontreinigde oppervlakken kunnen in één stap gereinigd en gedesinfecteerd
worden, na een voorspoeling met water. Na de inwerkingtijd moet minimaal 6 minuten
worden nagespoeld met zuiver water. Tijdens de behandeling zoveel vloeistof
gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerkingtijd nat blijven.
Inwerkingtijd : 30 minuten
Gebruiksconcentratie : 1%
Voor automatische circulatiesystemen : voorspoelen met water, 1% Chlorox
gedurende 30 minuten laten circuleren bij een temp. van 20-45°C, minimaal 6 minuten
naspoelen met zuiver water.
§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:
Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de
toelatingsakte en op de bijsluiter goedgekeurd door het Antigifcentrum.
§5. Indeling van het product:
C : Corrosief
Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers, gebruik voorbehouden
aan erkende gebruikers of aan personen die een bedrijf in de voedingssector uitbaten
of beheren.

Brussel, toegelaten op 15/06/1998
verlengd op 09/01/2001 en op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking:
Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt
Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en
voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden
voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.
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