FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ? BLOC II, Victor Hortaplein 40 bus 15, B - 1060 Brussel

TOELATINGSAKTE
Wederzijdse parallele erkenning - biocidefamilie
Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.De biocidefamilie:
COM 508 - biocidefamilie is toegelaten in overeenstemming met het artikel 34 van de
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
Deze toelating is geldig tot 01/02/2029. Een aanvraag voor een hernieuwing van de
toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden
ingediend.
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.
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

COMPO Benelux N.V.
Filliersdreef 14
9800 Deinze
Telefoonnummer: 09 381 83 73 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsnaam van de biocidefamilie: COM 508 - biocidefamilie
- Toelatingsnummer van de biocidefamilie: BE2019-0006-00-00
- Vormen waaronder de producten in de biocidefamilie worden aangeboden:
o
o

AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
EW ? Emulsie, olie in water

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Nonaanzuur (CAS 112-05-0): 3.1 ?24.3 %
- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Isotridecanol, ethoxylated (CAS 9043-30-5): 0.256 ?2 %
- Productsoort en gebruik waarvoor de biocidefamilie toegelaten is:
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2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Uitsluitend toegelaten voor het herstel van harde poreuze oppervlakken om groene
verkleuringen van het oppervlak van terrassen, paden, parkeerplaatsen, metselwerk en
trappen te verwijderen.
§2.Producent van de producten in de biocidefamilie en producent van elke werkzame stof:
- Producent COM 508 - biocidefamilie:

COMPO GMBH & CO KG , DE
- Producent Nonaanzuur (CAS 112-05-0):

EMERY OLEOCHEMICALS LLC , US
§3.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van de biocidefamilie
onderworpen is:
- Deze biocidefamilie bestaat uit 2 meta SPC's.
- Zie samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie.

Brussel,
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Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
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