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A. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en 

bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen 

 

• op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en 

voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg. 

 

• op oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief 

transportmiddelen voor dieren. 

 

• Op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, 

behandeld en bewaard, exclusief melkwinningsapparatuur op de boerderij 

 

Voor het spuiten met grove druppel: Draag geschikte adembescherming. Onbeschermde mensen en 

dieren mogen niet in de ruimte aanwezig zijn.  

 

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit 

middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden 

op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering. 

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.   

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 

B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Algemeen 

Dit is een gebruiksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Het middel wordt geleverd als 

triggerspray of jerrycan met handpompsprayer en wordt aangebracht door het op het te behandelen 

oppervlak te spuiten. 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd 

nat blijven. Na desinfectie de oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij 

anders vermeld. 

 

1. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en 

voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg 

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere 

oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere 

ruimten, inclusief medische ruimten en apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de 

desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten.  

 

Voor gecombineerde reiniging en desinfectie: 

Minimale inwerktijd:  

- voor bestrijding van bacteriën en gisten: 2 minuten 
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Reiniging voorafgaand aan desinfectie: 

Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. 

Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water 

verwijderen. 

Minimale inwerktijd:  

- voor bestrijding van bacteriën, gisten en virussen: 1 minuut  

- voor bestrijding van schimmels: 2 minuten 

 

Daarnaast kan het middel gebruikt worden voor het verwijderen van schimmel- en weerplekken op 

harde oppervlakken. De benodigde inwerktijd is 2 minuten, of zoveel langer als nodig is om de 

weerplekken te verwijderen. Voor het afdoden van de verantwoordelijke organismen is 2 minuten 

voldoende. 

 

2a. Oppervlakken en voorwerpen op de boerderij, met uitzondering van transportmiddelen voor 

dieren 

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen op de 

boerderij, inclusief gereedschappen en containers.  

 

 Voor gecombineerde reiniging en desinfectie: 

Minimale inwerktijd:  

- Voor bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels: 2 minuten 

- Voor bestrijding van virussen: 5 minuten 

 

2b. Transportmiddelen voor dieren 

Voor gecombineerde reiniging en desinfectie: 

Minimale inwerktijd:   

- Voor bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 5 minuten 

 

3. Oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en 

bewaard, met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij 

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen die in 

aanraking komen met voedingsmiddelen (in keukens, detailhandel, slachterij en slagerij, of 

voedselverwerkende industrie).  

 

Voor gecombineerde reiniging en desinfectie:  

Minimale inwerktijd: 

- Voor bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 2 minuten 

 

Reiniging voorafgaand aan desinfectie: 

Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. 

Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water 

verwijderen. 

Minimale inwerktijd:  

- Voor bestrijding van bacteriën, gisten en virussen:1 minuut  

- Voor bestrijding van schimmels: 2 minuten 

 

 

 


