FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

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

TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:
Superfish Antidraadalg 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 31/12/2024 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame
stof voor productsoort 2 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.
Dit product is identiek aan het product Colombo Algisin (2017B).
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:

COLOMBO B.V. BVBA
Dorpsweg 11
NL 3257 LB Ooltgensplaat
Telefoonnummer: +31 187-639 351 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Superfish Antidraadalg
- Toelatingsnummer: 4318B
- Toegelaten gebruiker(s):
o

Uitsluitend grote publiek

- Circuit: vrije circuit
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- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

Algicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

WP - spuitpoeder

- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor het grote publiek:

container 1500.0 ml
container 1000.0 ml
container 5000.0 ml
container 2500.0 ml
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Monolinuron (CAS 1746-81-2): 0.2873 %
- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden
gebruikt
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van draadalgen in vijvers.
Het middel is nadrukkelijk niet toegestaan voor gebruik bij consumptievissen.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaren
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram
GHS09

Pictogram

Signaalwoord: Waarschuwing
Code H
H410

Omschrijving H
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
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gevolgen
§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is
vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.
o

Gebruiksaanwijzing:

* Voorbereidende handelingen: Algenproblemen ontstaan vaak door slechte
waterkwaliteit. Het is daarom belangrijk om de waterkwaliteit eerst te testen (zie ook
bijgesloten quicktest en diagnoseformulier) en te corrigeren voordat de algen worden
bestreden.
Toepassing: De benodigde hoeveelheid Superfish Antidraadalg met de bijgeleverde
maatschep afpassen, in een gieter of een emmer met water voormengen, en dan
gelijkmatig over de vijver verdelen. De gieter of emmer daarna goed omspoelen met
vijverwater, en vervolgens grondig schoonmaken met kraanwater voordat deze voor
andere doeleinden gebruikt kan worden. Na gebruik handen wassen.
Wat te doen met hulpapparatuur: Mechanische en biologische filters kunnen in gebruik
blijven, niet over kool of zeoliet filteren. Ozon apparaten dienen te worden
uitgeschakeld. UV-lampen en algenmagneten zijn in principe overbodig geworden, voor
zover bekend hebben ze geen invloed op de werking van Superfish Antidraadalg.
* Manier van aanwenden: Waarschuwing: Door het gebruik van Superfish Antidraadalg
sterven de algen af en deze moeten verwijderd worden, bijv. met behulp van een
schepnet.
Afvoer: Een periode van minimaal 28 dagen moet in acht worden genomen tussen de
dosering van dit middel en een mogelijke lozing van het vijverwater naar het
oppervlaktewater. In geval van lozing op het riool met aansluiting op het RWZI is deze
periode niet van toepassing.
* Voorgeschreven dosering: 1 maatschep (=15 ml) per 300 liter vijverwater. Indien
nodig de behandeling na 2 weken herhalen. Gebruik Superfish Antidraadalg maximaal
2x per jaar met minimaal 2 weken tussentijd.
- Gevalideerde doelorganismen
o

wieren - draadwieren

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

COLOMBO B.V. BVBA, NL
- Producent Monolinuron (CAS 1746-81-2):
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TETRA GMBH , DE
§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
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:
- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H
H410
H400

Klasse en categorie
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch
gevaar) - categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) categorie 1
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§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: 2,0

Brussel,
Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis
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