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
Gelet op de aanvraag ingediend op 13/12/2013
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.Het biocide:
Vim Anti Schimmel 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 15/04/2024 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 Helichem Schimmel en Aanslag Verwijderaar (4514B).
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:

MENELAUS B.V. (SPOTLESS BENELUX B.V.)
Archimedes 18
NL NL-3439 ME Nieuwegein
Telefoonnummer: +31 (0) 30 6023381 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Vim Anti Schimmel
- Toelatingsnummer: 7714B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

fungicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
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o

KN - koud vernevelbaar concentraat

- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor het grote publiek:

Flacon 500.0 ml
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9): 4.85 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Producttype 2 Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De dosering en inwerktijd zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 6 maand(en))
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk

Xi

Irriterend

Code
R36/37/38
R50

Omschrijving
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen

o

Pictogram

Voor het grote publiek:
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Code
S51
S21
S46
S2
S29
S23
S24/25

Omschrijving
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Niet roken tijdens gebruik
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen
Buiten bereik van kinderen bewaren
Afval niet in de gootsteen werpen
Gas/damp/rook/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te
geven door de fabrikant)
Aanraking met de ogen en de huid vermijden

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

Code Pictogram
GHS05

Pictogram

GHS09

Code H
H290
H315
H319
H410

Omschrijving H
Kan bijtend zijn voor metalen
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Waarschuwing
Code EUH
EUH031
EUH206

Omschrijving EUH
Vormt giftig gas in contact met zuren
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen
gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
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o

Code P
P101
P102
P260
P273
P391
P501

Voor het grote publiek:
Omschrijving P
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden
Buiten het bereik van kinderen houden
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
Voorkom lozing in het milieu
Gelekte/gemorste stof opruimen
Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

§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 het grote publiek:

Voor het desinfecteren van (tegel)wanden, voegen en plafonds in badkamer, douche, toilet,
keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Het middel bleekt grijs en
zwart beschimmelde plaatsen.
Vooraf een klein onopvallend deel op kleurechtheid en bestendigheid testen. Gebruik altijd
handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking; pas op spatten op niet-chloor
bestendige oppervlakken; direct afnemen met water. Zorg voor voldoende ventilatie.
Spuitnevel niet inademen.
Schimmels voor het aanbrengen niet verwijderen. Zet het spuitnippeltje in de sproeistand;
oppervlak vanaf circa 3 - 5 cm afstand besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke
vervuiling na 10 minuten behandeling herhalen. Elastische voegen (bv. siliconenkit) bij
voorkeur tweemaal behandelen. Bij lichte elastische voegen kan soms na gebruik enige
bruine verkleuring blijven bestaan. Na gebruik het spuitnippeltje in de nier sproeistand
terug zetten. Het besproeide oppervlak na afloop grondig reinigen met spons en water.
Verbruik: inhoud flacon (500ml) is voldoende voor 4-6 m² wand, 12-16 m² tegelvoegen of
2-3 m² plafond (afhankelijk van de vervuiling).
Niet gebruiken op: textiel en vloerbedekking (bleekvlekken), (blanke) metalen, glanzend
verfwerk (mattering), tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag
(kleurverandering mogelijk). Deze oppervlakken eventueel voor de veiligheid bij gebruik
afdekken. Bij contact met deze oppervlakken direct met water afspoelen. Niet gebruiken in
combinatie met zuren en andere producten.
- Gevalideerde doelorganismen
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o

schimmels

§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:
Niet geklassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
N
Xi

Omschrijving
Milieugevaarlijk
Irriterend

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H
H290
H410
H315
H319

Klasse en categorie
Bijtende stof of mengsel voor metalen - categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 1
Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
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§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: 3,0

Brussel,
Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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