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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 

 

Actueel  WGGA  van het middel  Suma Tab D4 

 

9 maart 2018 

A. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van: 

1. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken, welke in contact 

kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. 

2. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd 

voor het verblijf van mensen. 

3. bacteriën excl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten in dierverblijfplaatsen en 

bijbehorende ruimten. 

4. bacteriën excl. mycobacteriën excl. bacteriesporen, gisten en virussen in transportmiddelen voor 

dieren. 

5. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken in de cosmetische 

en farmaceutische industrie. 

 

In combinatie met het reinigingsmiddel Suma Total D2.4  en Suma Total D2.4 conc. is het gebruik 

uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën incl. mycobacteriën excl. 

bacteriesporen en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren 

en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij, 

alsmede in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen en de cosmetische en farmaceutische 

industrie, volgens de in de gebruiksaanwijzing gegeven dosering en werkwijze. 

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.  

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Het middel is bestemd voor de desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. 

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. 

Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd 

nat blijven. 

1 tablet weegt 2,7 gram en bevat 1,5 gram actief chloor. 

Minimale inwerkingstijd 5 minuten. 

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en grondstoffen in contact 

kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. 
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Toepassingsgebieden en doseringen 

1. Apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en 

grondstoffen. 

Gebruiksconcentratie: 1 tablet per 10 liter water. 

2. a. Vloeren, wanden, meubilair e.d. 

     gebruiksconcentratie: 1 tablet per 10 liter water 

b. Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel 

uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen: 

 

 Gebruiksverdunning Minimale inwerkingstijd 

Oppervlakken (wanden, vloeren 

en meubilair) met uitzondering 

van tbc afdelingen 

2 tabletten per 10 liter water 5 minuten 

Oppervlakken in tbc afdelingen 5 tabletten per 5 liter water  5 minuten 

Reinigingsmateriaal (dweilen 

e.d.) 

5 tabletten per 10 liter water 30 minuten 

Bedpannen en urinalen 1 tablet per 2 liter water 30 minuten 

Isolettes, beademings- en 

narcoseapparatuur 

1-2 tabletten per 10 liter water 5 minuten 

Was- en beddegoed (niet van 

TBC-afdelingen 

2 tabletten per 10 liter water 1 uur 

Oppervlakken en apparatuur in 

keukens 

2 tabletten per 10 liter water  5 minuten 

Toiletten en overige sanitair 2 tabletten per 10 liter water 5 minuten 

N.B.: Isolettes, beademings- en narcoseapparatuur moeten met steriel water worden nagespoeld. 

3. In dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten is de gebruiksconcentratie 4 tabletten per  

10 liter water. 

4. In transportmiddelen voor dieren is de gebruiksconcentratie 10 tabletten per 10 liter water. 

Het middel is ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking 

Ontsmetting Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J 4510 d.d. 19 juli 1985) toegelaten. 

Het middel kan ook als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel gebruikt worden echter 

uitsluitend in combinatie met het reinigingsmiddel Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc.  

Algemene werkwijze 

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt 

reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. 

Overtollig water verwijderen. 

Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met deze combinatie in een gang worden 

behandeld. 

 

Minimale inwerkingstijd 5 minuten. 

Oppervlakken die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen 

dienen na de inwerkingstijd met schoon water grondig te worden nagespoeld. 
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Bereiding van de gebruiksoplossing 

Meng 20 ml Suma Total D2.4 of een dosering (ca. 15 ml) Suma Total D2.4 conc. met 5 liter water.  

Voeg 1 chloortablet toe en laat deze oplossen. 

Voor het bestrijden van mycobacteriën (tbc afd.) 5 chloortabletten per 5 liter water gebruiken. 

Voor gebruik even omroeren. 

 

 

Waarschuwingen: 

− Verneveling van het middel is niet toegestaan. 

− Het middel niet in direct contact met dieren laten komen. 

− Toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en 

handschoenen. 

− Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier 

transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met 

afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI. 

 

 

 

 

 


