FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating
Gelet op de aanvraag ingediend op 07/03/2017
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
AIRSPEXX 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 01/10/2017, de datum van goedkeuring van de (laatste)
werkzame stof voor productsoort 2 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012
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: 013/670511 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)
- Handelsbenaming van het product: AIRSPEXX
- Toelatingsnummer: 5317B
- Toegelaten gebruiker(s): Uitsluitend professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o
o
o

Bactericide
Fungicide
Levuricide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: KN - koud vernevelbaar concentraat
- Toegelaten verpakkingen:

Fles 20.0 l
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Bus 220.0 l
Container 1000.0 l
- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 1.7 %
Perazijnzuur (CAS 79-21-0): 0.01 %
- Producttype 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 bacteriën (excl.
bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels in de lucht in ruimtes bij de
productie, opslag, verwerking en verpakking van levensmiddelen, door middel van
verneveling met behulp van een Airspexx hygiënestation.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 1 jaar
- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG: /
- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS: /

§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:

Het middel is gebruiksgereed en bestemd voor de desinfectie van de lucht in de
levensmiddelenindustrie. Het middel mag uitsluitend koud verneveld worden door gebruik
van een gevalideerd en erkend luchtbehandelingssysteem. De installatie en aanpassing van
de apparatuur moet worden uitgevoerd door Ecolab Service partner. Deze desinfectie mag
uitsluitend worden uitgevoerd door professionals die geïnstrueerd zijn door Ecolab Service
partner.
Gebruik:
Automatisch gebruik bij behandeling van het luchtvolume in ruimtes
Sluit de Airspexx verpakking door middel van een zuiglans met adaptor op het
hygiënestation aan (Airspexx DS of Airspexx AL). Het hygiënestation bestaat uit een
twee-componentensproeier, een schakelkast en een zuiglans met een hulpstuk voor
jerrycans. Start het apparaat.
Dosering: 0,04 ?0,1 ml/m3/h behandeld luchtvolume.
De volgende grenswaarden gelden voor de sproeier:
Luchtdruk voor de sproeier: 2 bar
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Besturingskast: tot max. 90% relatieve vochtigheid.
Direct contact met levensmiddelen moet worden vermeden. De apparatuur kan zowel
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continu als met interval worden ingeschakeld. De intervalpauze mag echter niet langer dan
15 minuten zijn.
Attentie
Voorkom dat het condensaat of het preparaat ontsnapt uit de vernevelaar en voorkom
vooral dat het in direct contact komt met levensmiddelen.
In aanwezigheid van mensen moet men er op letten dat:
?
de concentratie van waterstofperoxide in de kamerlucht te allen tijde onder de
grenswaarde van 0.5 ppm (0.7 mg/m3) blijft ,
?
de behandelde luchtstraal niet op mensen of levensmiddelen wordt gericht.
- Gevalideerde doelorganismen
o
o
o

Bacteriën
Gisten
Schimmels

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

WESSO AG , DE
- Producent Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1):

KEMIRA OYJ , FI
- Producent Perazijnzuur (CAS 79-21-0):

ECOLAB DEUTSCHLAND 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

3/4

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
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
§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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