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Roosendaal, 27 maart 2020
Goedkeuring van reinigingsmiddel(en) voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
Bestemd voor:
BOSGRAAF - JOURE
Bosgraaf Food- & Hygiëne Techniek B.V.
De Koevorde 9
8502 TZ JOURE

Gebruik in voedselverwerkende industrie
Hierbij bevestigen wij dat de door ons geproduceerde reinigingsproducten (zie onderstaande tabel) geschikt zijn
voor gebruik in een voedselverwerkende omgeving mits het gebruik hiervan is volgens de voorschriften op het
productinformatieblad en etiket. Van alle reinigings- en desinfectieproducten zijn Product- en Veiligheidsbladen
beschikbaar volgens de laatst geldende wet- en regelgeving.

Voor u betreft het hier de volgende producten:
12143 - SP Sanodes
93730 - Trisept
95425 - Handzeep AE

Algemene Norm
Voor alle reinigings- en desinfectieproducten geldt de standaard dat grondstoffen welke worden toegepast, bij
normaal gebruik geen schadelijk effect op de menselijke gezondheid mogen hebben en als zodanig algemeen
bekend moeten zijn. Mogelijke gevaren voor de gebruiker dienen vermeld te staan in de Veiligheidsinformatiebladen van de producten. Verder geldt de norm dat alleen producten gebruikt mogen worden waarvan producten veiligheidsbladen beschikbaar zijn die voldoen aan de laatste regelgeving omtrent deze bladen. (zie hiervoor
informatie betreffende REACH)
Binnen de Europese Gemeenschap bestaan er geen overheidsinstanties die goedkeuringen en/of toelatingen
afgeven voor reinigings- en aanverwante producten in de voedingsmiddelenindustrie, met uitzondering van
desinfectiemiddelen.

Desinfectiemiddelen
Alle producten die voor primaire claim desinfectie op de markt gebracht worden, moeten voorzien zijn van een
z.g. N-nummer voor Nederland en voor de Belgische markt een B-nummer omdat ze vallen onder de biocide
wetgeving. Deze nummers staan garant dat het middel officieel is erkend op de Nederlandse en/of Belgische
markt. In de bestrijdingsmiddelen databank zijn deze erkenningen opgenomen (www.ctgb.nl,
www.health.belgium.be, www.baua.de)
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Informatie allergische reacties
Componenten in parfums welke gebruikt worden in reinigingsmiddelen kunnen zijn ingedeeld als allergeen.
Gebruik van een parfum wordt vermeld in het MSDS onder Rubriek 15.1: Samenstelling en informatie over de
bestanddelen volgens 648/2004/EG. De allergenen die voedselintolerantie veroorzaken komen normaliter niet
voor in reinigingsmiddelen.

Informatie betreffende REACH
REACH is een internationale wetgeving en een systematische vastlegging van chemische stoffen. REACH
regelt de registratie, evaluatie (beoordeling) en autorisatie (beperking) van chemische stoffen.
REACH is op een aantal groepen van stoffen niet van toepassing:
geneesmiddelen en diergeneesmiddelen;
levensmiddelen (inclusief additieven en aromastoffen);
cosmetische producten;
diervoeders (inclusief toevoegmiddelen in vee- en diervoeders);
gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
stoffen waarvan bekend is dat ze geen risico’s veroorzaken zoals vetzuren, sojaolie, zonnebloem-olie,
gassen als argon, stikstof (zie ook de lijst met vrijgestelde stoffen in bijlage IV van REACH);
stoffen die in de natuur voorkomen, zoals aardgas, aardolie en steenkool (zie bijlage V van REACH).
REACH geldt dus niet voor de voedingsmiddelenindustrie voor wat betreft de levensmiddelen zelf (en de
gebruikte toevoegingen en smaakstoffen). De gebruikte hulpstoffen zoals reinigingsmiddelen vallen wel onder
de werking van REACH.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn verzoeken wij u
contact op te nemen met onze service afdeling onder telefoonnummer: 088 - 588 01 00.
Met vriendelijke groet,
Bosgraaf Food & Hygiëne Techn.
Ridzert Souverein
Hoofd Productontwikkeling
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