BEKENDMAKING
Datum 25 mei 2022

Overzicht collegebesluiten d.d. 25 mei 2022
Toelating biociden
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

15668 N

Neoform K Plus

didecyldimethylammoniu Chemische Fabrik Dr.
Weigert GmbH &Co.
m-chloride en N-(3aminopropyl)-Ndodecylpropaan-1,3diamine

Gebruik
Het desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding
van bacteriën (exclusief bacterie-sporen en mycobacteriën) en gisten op:
1.

2.

3.
4.
5.

Ctgb bekendmaking collegebesluiten maand/ jaar

oppervlakken in private, publieke en industriële omgeving inclusief
cosmetische industrie, met uitzondering van oppervlakken die in contact
kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor, en
met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor de
gezondheidszorg;
apparatuur en objecten door middel van dompelen in private, publieke
en industriële omgeving inclusief cosmetische industrie, met
uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor de
gezondheidszorg;
oppervlakken in keukens;
apparatuur en objecten door middel van dompelen in keukens en
levensmiddelen- of diervoederindustrie;
persoonlijke beschermingsmiddelen in particuliere, openbare en
industriële ruimten door onderdompeling.
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16388 N

ACTICIDE ICB 9

zinkpyrithion

Thor GmbH

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als conserveermiddel in
verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken
van de volgende producten op waterbasis:
•
•
•

verf en coatings en de grondstoffen hiervoor;
lijm en kleefmiddelen en de grondstoffen hiervoor;
polymeer dispersies voor de productie van lijm en kleefmiddelen, verf en
coatings, pleister, latexen, kitten, plamuur-,vul- en afdichtingsmiddelen
en de grondstoffen hiervoor;
• pigmenten voor de productie van verf en coatings;
• minerale slurries voor de productie van verf en coatings;
additieven voor betonmengsels.

16390 N

Vapona Kruipende
Insecten

Prallethrin, 1R-transfenothrin
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Henkel Nederland B.V.

Het insecticide en acaracide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als
middel ter bestrijding (binnenshuis) van kruipende insecten (inclusief mieren,
kakkerlakken en zilvervisjes) en spinnen door middel van rechtstreekse
toepassing (spuiten).
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Wijziging biociden
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder Gebruik

NL-00032250000

COM 116 02 I AL

lambda-cyhalothrin

COMPO Benelux
N.V.

Het betreft een insecticide voor niet-professioneel gebruik en het wordt toegepast
voor gebruik binnenshuis tegen wegmieren, zilvervisjes, pissebedden en kakkerlakken
en buitenshuis tegen wegmieren. Het middel wordt als volgt gewijzigd:
•
•
•

NL-00043820000

Advion
Kakkerlakken Gel

indoxacarb

Syngenta Crop
Protection AG

Het betreft een lokmiddel (klaar voor gebruik) voor professioneel gebruik en het wordt
als volgt gewijzigd:
•
•
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Nieuwe werkzaamheidsstudies
Een wijziging in het tijdsinterval voor gebruik tegen zilvervissen
Toevoeging van een niet-werkzame stof (bitterstof).

Toevoeging van zilvervisjes en papiervisjes als doelorganismen
Verlenging van de houdbaarheid van 2 naar 3 jaar
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Ingetrokken biociden
Toel.nr

Middelnaam

NLAptaor Met Larvicie
00222560000

Werkzame stof
S-methopreen

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

LODI S.A.S.

3-5-2022

N.v.t.

N.v.t.

1-6-2022

1-6-2022

1-12-2022

12837 N

Desbest 710

didecyldimethylammoniumchloride Frans Veugen Bedrijfshygiëne B.V.

14112 N

Bio-Guard

Alkyl (C12-16)
dimethylbenzylammoniumchloride

Centimo B.V.

22-4-2022

22-4-2022

22-4-2022

14693 N

OQEMA NV
Natriumhypochloriet
13,8%

natriumhypochloriet

OQEMA NV

22-4-2022

22-4-2022

22-4-2022

15349 N

Pro-Des Staldesinfactant

1-11-2022

1-11-2022

1-11-2022

Formaldehyde,
Pro-Farma
didecyldimethylammoniumchloride,
glutaaraldehyde

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank (https://toelatingen.ctgb.nl/).
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