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TOELATINGSAKTE

Amendement van een nationale toelating

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.De biocidefamilie:

Christeyns' Lactic Acid Biocidal Product Family - biocidefamilie is toegelaten in
overeenstemming met het artikel 48 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 31/01/2032. 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:
CHRISTEYNS
KBO nummer: 401066789
Afrikalaan 182
BE 9000 Gent

- Handelsnaam van de biocidefamilie: Christeyns' Lactic Acid Biocidal Product Family -
biocidefamilie

- Toelatingsnummer van de biocidefamilie: BE2022-0001-00-00

- Vorm waaronder de biocidefamilie wordt aangeboden:

o  AL - Andere vloeistoffen voor directe toepassing
o  SL - Met water mengbaar concentraat

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

L-(+)-Melkzuur (CAS 79-33-4 ): 6.8% - 80%

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen :

Propaan-2-ol (CAS 67-63-0 ): 0% - 10%
2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2 ): 0% - 6%
Benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten (CAS 85536-14-7 ): 0% - 4%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -sulfo- ω -hydroxy, C12-14-alkyl ether, sodium salt (CAS
68891-38-3 ): 0% - 12.4%
1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO (CAS 160875-66-1 ): 0% - 3%
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts (CAS - ): 0% - 1.1565%
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- Productsoorten en gebruiken waarvoor de biocidefamilie toegelaten is:

2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden
gebruikt

Uitsluitend toegelaten voor gebruik als :
- desinfecteermiddel voor toiletten (META 1)
- oppervlaktedesinfectie (sproeien met sproeifles, proeien met lage druk, schuimen)
(META 2, 3, 4)
- Reiniging ter plekke (META 3)

4 Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Uitsluitend toegelaten voor gebruik als :
- oppervlaktedesinfectie (sproeien met sproeifles, proeien met lage druk, schuimen)
(META 2, 3, 4)
- Dompelen van voorwerpen en instrumenten (META 2, 3, 4)
- Reiniging ter plekke (META 3)

§2.Producent van de producten in de biocidefamilie en producent van elke werkzame stof:

- Producenten Christeyns' Lactic Acid Biocidal Product Family - biocidefamilie:

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Ltd, GB
CHRISTEYNS, BE
CHRISTEYNS FRANCE S.A, FR
CLOVER CHEMICALS LTD, GB
Christeyns s.r.o., CZ
Christeyns France Food Hygiene sas, FR
Betelgeux sl, ES
Christeyns Professional Hygiene srl, IT
Christeyns UK Ltd., GB

- Producent L-(+)-Melkzuur (CAS 79-33-4 ):

PURAC BIOCHEM B.V., NL

§3.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van de biocidefamilie 
onderworpen is:

- Deze biocidefamilie bestaat uit 4 meta SPC's.
- Zie samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie.

Brussel,
Nationale toelating, op 28/03/2022
Amendement van een nationale toelating, op 05/08/2022
Amendement van een nationale toelating, op 02/09/2022

Amendement van een nationale toelating,

 
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

(Bij M.B. 17/05/2019)
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Celhoofd cel biociden

Elektronisch getekend door: louis lucrèce

Op: 27/09/2022


