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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 

SANOSEPT profi, toelatingsnummer 12240 N 

 

 

A. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

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

gisten op: 

a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met 

uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;  

b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de 

gezondheidszorg;  

c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen 

bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: 

Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. 

 

B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

 

a. en b. Gebruik als desinfectiemiddel 

 

• De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel 

vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.  

• Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd 

grondig naspoelen met schoon water vereist.  

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.  

• Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is 

de gebruiksconcentratie  4 ml per liter water.  

 

Attentie  
Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.  
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