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Biologische reinigers  
Onderzoek naar de toepassingen 
en het veiligheidsrisico   
 

 

Biologische reinigers zijn reinigers op basis van micro-organismen of enzymen. Deze biologische 

reinigers mogen geen gezondheidsrisico opleveren. Het reinigen met dit soort middelen is de 

afgelopen jaren steeds populairder geworden.  

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is van mening dat het marktsegment 

biologische reinigers opnieuw in beeld gebracht moet worden. Via een marktverkenning onderzocht 

de NVWA welke biologische reinigers op de Nederlandse consumentenmarkt beschikbaar zijn en 

voor welke toepassing. We hebben gekeken welke bacteriën gebruikt zijn, wat de concentratie is, 

welke claims op het etiket staan, voor welke toepassing het bestemd is en in welke vorm het wordt 

gebruikt. In deze factsheet staan de uitkomsten van het marktonderzoek 2019.  

 

Aanleiding 

Er worden producten aangeboden die door middel van bacteriën of enzymen zorgen voor 

verfrissing. Deze producten kan je gebruiken voor het schoonmaken van materialen in en om het 

huis en voor de hygiëne van het menselijk lichaam.. Een mengsel met een hoge concentratie aan 

bacteriën of enzymen zorgt ervoor dat de voedingsbodem die ongewenste bacteriën nodig hebben 

wordt verwijderd waardoor ze niet meer kunnen groeien. Hierdoor verdwijnt een hinderlijke stank 

van bijvoorbeeld schimmel, urine of zweet. 

 

Volgens de biocidenverordening (Verordening 528/2012) is de definitie van een biocide een 

product, stof of mengsel  met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, 

onschadelijk te maken of de effecten daarvan te voorkomen. Het hangt af van de claim, de 

specifieke werking en het type bacterie of een biologische reiniger als een biocide aangemerkt 

wordt. Daarmee moet het voldoen aan bepaalde veiligheidseisen en gebruiksvoorwaarden. Het is 

onbekend welke producten de consument worden aangeboden. Dit gaf de NVWA aanleiding om 

hier onderzoek naar te doen in 2019. 

Risico’s 

Biologische reinigers kunnen 1 of meerdere bacteriesoorten bevatten in zeer hoge concentraties. 

Tijdens het toepassen van deze producten kunnen consumenten deze bacteriën via inhalatie, 

hand-mondcontact of via voedselcontact binnenkrijgen. Dat kan een gezondheidsrisico met zich 

meebrengen. Voor sommige mensen kunnen bepaalde bacteriën sensibiliserend werken, dat 

betekent dat ze een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. 
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Werkwijze 

Producten 

In de periode van mei - juli 2019 bemonsterde de NVWA in totaal 27 verschillende biologische 

reinigers. Deze reinigers kochten we via internet en het reguliere winkelkanaal. Het betrof 19 

merken die beschikbaar zijn voor de Nederlandse consument. Er zijn 12 verschillende webwinkels 

bezocht en 1 winkel.  

 

Monsterkeuze 

Het marktonderzoek is gericht op biologische reinigers, geen wasmiddelen, op basis van bacteriën 

en enzymen. In het onderzoek zijn zowel middelen meegenomen die bestemd zijn om voorwerpen 

in en om het huis te reinigen, zoals biobakken en dierenverblijven, als middelen om nare luchtjes, 

bijvoorbeeld zweet en urine, tegen te gaan.  

 

Onderzoek 

Het laboratorium van de NVWA onderzocht de biologische reinigers op aanwezigheid van bacteriën, 

namelijk: 

• het kiemgetal, waarbij het aantal aerobe micro-organismen per milliliter wordt vastgesteld; 

• de typering met behulp van MALDI-TOF. Dit is een techniek waarbij de samenstelling van 

eiwitten als vingerafdruk wordt gebruikt om micro-organismen te detecteren. 

 

Daarnaast beoordeelde de NVWA welke claims op het etiket van de biologische reinigers stonden 

vermeldt.  

Wettelijke eisen 

Reinigers op basis van oppervlakte actieve stoffen moeten voldoen aan de detergenten 

verordening (EG) nr. 648/2004. De meeste biologische reinigers zijn niet op basis van oppervlakte 

actieve stoffen. 

 

Biologische reinigers kunnen ook als biocide worden ingezet. Dan moeten ze wel voldoen aan de 

eisen van de Biociden Verordening (EU) nr. 528/2012 en een toelating hebben van het College 

Toelating Gewasbeschermingsmiddelen  en Biociden (CTGB). 

 

Biologische reinigers zijn nog niet ingedeeld als reiniger of als biocide. Wanneer het product niet 

valt onder de reikwijdte van de Detergenten of de Biocideverordening, dan moet het volgens het 

Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid nog steeds een veilig product zijn. 

 

Resultaten 

Bijlage 1 beschrijft de resultaten per product.  

Microbiologisch onderzoek 

Kiemgetal 

In 23 van de 27 producten (85%) zijn micro-organismen aangetroffen in concentraties van 4 tot 

330 ·106 kve/mL. Er is geen verklaring voor de brede concentratierange gelet op wel of niet 

verdunnen en aerosol, vernevelen of gieten. Voor de 4 producten waar geen micro-organismen zijn 

aangetroffen, is dit te verklaren doordat dit producten zijn op basis van enzymen. Figuur 1 geeft 

de frequentieverdeling aan van de aantallen kve/mL in de producten waar micro-organismen in zijn 

aangetroffen. 
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Figuur 1: Frequentieverdeling van het aantal kve/mL 

 

Typering 

Voor alle producten waar micro-organismen zijn aangetoond, is dit een Bacillusstam of een 

combinatie van 2 of 3 Bacillusstammen. De aangetroffen stammen zijn Bacillus subtilis (14 

producten), Bacillus licheniformis (10 producten), Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum (7 

producten), Bacillus mojavensis (1 product), Bacillus altitudes (1 product), Bacillus cereus (1 

product), Bacillus pumilus (1 product) en Bacillus megaterium (1 product). 

Etiketbeoordeling 

Op basis van de informatie die op het etiket staat blijkt dat de producten gebruikt kunnen worden 

voor: 

• het verwijderen van vuil (12 producten); 

• het tegengaan van nare geuren van zweet of urine (4 producten); 

• of een combinatie van deze twee (9 producten); 

• het reinigen/beschermen van de huid (2 producten). 

 

13 onderzochte producten zijn een geconcentreerde vloeistof die gemengd moeten worden met 

water en vervolgens verneveld wordt (6 producten) of via schoonmaakdoek (5 producten) op het 

te reinigen object wordt aangebracht. Bij 2 producten is dit niet duidelijk. 13 andere onderzochte 

producten zijn een kant-en-klare vloeistof die of verneveld moet worden (5 producten) of als 

aerosol (3 producten) of rechtstreeks in contact gebracht wordt (5 producten) met het te reinigen 

voorwerp of oppervlak. 1 product was  een poeder die na oplossen in water via verneveling of via 

gieten wordt toegepast. 

 

Op 25 van de 27 (93%) producten zijn waarschuwingen voor de gebruiker aangebracht, gelet op 

eventuele risico’s voor de gezondheid. In 3 gevallen is dit niet in het Nederlands en in 3 gevallen is 

alleen de zin “Alleen voor professioneel gebruik” aanwezig. De meeste waarschuwingen zijn gericht 

op het buiten bereik houden voor kinderen, huidirritatie, oogletsel en het beschermen van het 

lichaam door gebruik te maken van handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en 

gelaatsbescherming. 

 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen getroffen omdat het een marktverkenning betrof en een duidelijk 

wettelijk kader ontbreekt. 
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Conclusie  

Op de Nederlandse markt worden biologische reinigers aangeboden voor het reinigen van 

verschillende oppervlakten (vloeren, sanitaire ruimtes), maar ook voor het reinigen van de huid, 

tandenborstel of kunstgebit of voor het reinigen van airco-systemen. De meeste reinigers 

bevatten Bacillus bacteriën in de orde van grootte van 10 tot 100 ·106 kve/mL. De reinigers 

worden aangeboden in verschillende toepassingsvormen: geconcentreerde vloeistof, spray en 

verneveling. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen op het product aanwezig, gelet op 

eventuele risico’s voor de gezondheid. 

 

Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen wat de status is van het product: reinigingsmiddel, 

biocide of een waar. Op basis van de resultaten van dit marktonderzoek voeren we ook nader 

onderzoek uit naar de gezondheidsrisico’s van het toepassen van bacteriën als biologische 

reiniger. 

 

Vervolgaanpak 

Er is een onderzoeksvraag bij het RIVM ingediend waarbij zij gaan kijken naar de 

gezondheidsrisico’s van biologische reinigers. Wanneer een gezondheidsrisico wordt aangetoond, 

wordt per product beoordeeld of het een reiniger, biocide of een waar is. Daarmee wordt per 

product het wettelijk kader vastgesteld. 
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Bijlage 1: resultaten kiemgetal en typering van micro-organismen in en etiketbeoordeling van biologische reinigers 

 

identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

87230325 330 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus licheniformis 

Spray (vernevelen) - Allesreiniger voor alle soorten 
sportvloeren, matten, bokszakken en kussens. Niet 
schadelijk voor materiaal en biologisch afbreekbaar. Micro-
organsimen reinigen op microscopisch niveau en werken 3-
5 dagen door na gebruik. 

Ja 
- Kan een allergische reactie 

veroorzaken. 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230333 57 Bacillus mojavensis 
Bacillus subtilis 

Spray (aerosol) - Voor het veilig en effectief voorkomen 
van zweetgeur op basis van goede bacteriën. Veilig voor 
mens, natuur en omgeving. De bacteriën, welke 3-5 dagen 
na gebruik actief blijven, zorgen voor langere levensduur 
van sportproducten. 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230341 14 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus licheniformis 

Geconcentreerde vloeistof (mengen, direct contact) - 
Microbiologisch ontgeuringspreparaat met reinigende 
eigenschappen. Teamwork van bacteriën zorgt voor 
reiniging en heeft langdurige werking. Veilig. 

Ja 
- Alleen voor professioneel gebruik. 

87230368 8.2 Bacillus altitudis 
Bacillus licheniformis 

Geconcentreerde vloeistof (mengen, direct contact of 
spuiten) - Krachtige allesreiniger/ontvetter met 
dieptewerking voor het volledig ontvetten van alle 
waterbestendige oppervlakken. Micro-organismen zetten 
vuil en vet om in water en zuurstof. 

Ja 
- Alleen voor professioneel gebruik. 

87230376 68 Bacillus subtilis Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Interieurreiniger voor waterbestendige oppervlakken met 
milieubevorderende werking. Maakt het oppervlak zuiver en 
bestrijdt actief geuren. De micro-organismen zijn 100% 
natuurlijk. 

Ja 
- Voor professioneel gebruik. 
- Geconcentreerd product niet een 

verstuiver gebruiken. 
- Het product is geschikt voor alle 

waterbestendige oppervlakken 
waarop geen voeding bereid wordt. 

87230384 74 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus cereus 
Bacillus licheniformis 

Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Sanitairreiniger voor gehele sanitaire ruimte en toilet met 
milieubevorderende werking. Maakt voegen zuiver, 

Ja 
- Voor professioneel gebruik. 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

bestrijdt actief geuren en voorkomt kalkaanslag. De micro-
organismen zijn 100% natuurlijk. 

- Het product is geschikt voor alle 
waterbestendige oppervlakken 
waarop geen voeding bereid wordt. 

- Geconcentreerd product niet een 
verstuiver gebruiken. 
 

87230392 40 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus subtilis 

Spray (vernevelen) - Krachtige reiniger op basis van 
enzymen en bacteriën voor het verwijderen van 
urinevlekken en slechte geurtjes zonder gevaar voor mens 
of dier. 

Ja, niet in Nederlandse taal 

87230406 13 Bacillus licheniformis Spray (vernevelen) - Reiniger met natuurlijke niet-
pathogene bacteriën voor het effectief en biologisch 
verwijderen van organische vlekken en onaangename 

geuren van urine, ontlasting en braaksel. 

Ja, niet in Nederlandse taal 

87230414 130 Bacillus subtilis Geconcentreerde vloeistof (mengen) - Reiniger voor 
tandenborstels en kunstgebitten met een Bacillus ferment. 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230422 120 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus subtilis 

Spray (aerosol) - Milieubevorderende huidspray met 
Bacillus ferment die de huid een gezonde microflora geeft 
en het risico op infecties verlaagt. 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230449 55 Bacillus subtilis Geconcentreerde vloeistof (mengen, direct contact) - 
Allesreiniger op basis van enzymen en Bacillus ferment die 
dagenlang vuil en geuren bestrijdt. 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230457 20 Bacillus licheniformis 
Bacillus subtilis 

Geconcentreerde vloeistof (mengen, direct contact) - 
Badschuim op basis van Bacillus ferment voor het zacht 
reinigen van het lichaam. Beschermt tegen uitdroging, 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

heeft een verfrissende werking en vormt gezonde 
microflora op de huid. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230465 9.5 Baciluus licheniformis 
Bacillus subtilis 

Geconcentreerde vleoistof (mengen, direct contact) - 
Een sterk geconcentreerd milieuvriendelijk afwasmiddel op 
basis van Bacillus ferment. Werkt sterk ontvettend en 
voorkomt onaangename geuren en verstopping van de 
afvoer. Is tevens mild en beschermend voor de handen. 

Ja 
- Gevaar: Veroorzaakt huidirritatie. 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
- Beschermende handschoenen, 

beschermende kleding, 
oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. 

- Bij contact met de huid: met veel 
water en zeep wassen. 

- Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk: blijven 
spoelen. Onmiddellijk een 
antigifcentrum of een arts 
raadplegen. 

- Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
- Verontreinigende kleding uittrekken 

en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken. 

- Buiten het bereik van kinderen 
houden. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230473 92 Bacillus subtilis Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Allesreiniger op basis van Bacillus ferment die organisch 
vuil afbreekt en oppervlakken beschermt tegen 
toekomstige vervuiling. 

Ja 
- Gevaar: Kan een allergische reactie 

veroorzaken. Veroorzaakt ernstig 
oogletsel. 

- Beschermende handschoenen, 
beschermende kleding, 
oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. 

- Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk: blijven 
spoelen. Onmiddellijk een 
antigifcentrum of een arts 
raadplegen. 

- Buiten het bereik van kinderen 
houden. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230481 42 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus subtilis 

Spray (aerosol) - Een veelzijdige spray voor optimale 
hygiëne en bescherming van de leefomgeving. 
Minimaliseert het risico op infecties door bacteriën en 
huismijtallergie, zorgt voor geurbestrijding en is geschikt 
voor alle soorten textiel en alle materialen voor huisdieren. 

Nee 

87230503 15 Bacillus megaterium 
Bacillus subtilis 

Spray (vernevelen) - Reiniger op basis van Bacillus 
ferment voor het reinigen van zwaar belastte oppervlakken 
zoals bedpannen, urinoirs, toiletstoelen en restvuil in 
toiletten. Veilig voor alle afwasbare oppervlakken, huid en 
kleding en is biologisch afbreekbaar. 

Nee 

87230546 -  Spray (vernevelen) - Een biologisch en milieuvriendelijk 
reinigingsproduct op basis van enzymen voor het 
verwijderen van alle vervuiling en aanslag dat van 
atmosferische oorsprong is. Het is onschadelijk voor zowel 
mensen als dieren als het milieu. 

Ja 
- Zuiver product: Veroorzaakt ernstige 

oogirritatie 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

- Buiten het bereik van kinderen 
houden. 

- Oogbescherming dragen. 
- Bij contact met de ogen: voorzichtig 

afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen. 

- Bevat enzymen – kan allergische 
reactie veroorzaken. 



 

 

 

 

Biologische reinigers  
 

 

  

 

identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

87230554 -  Poeder (mengen, vernevelen of gieten) - Reiniger 
tegen aanslag en vlekken op alle ondergronden op basis 
van een mix van enzymen. 

Ja 
- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
- Bij contact met de ogen: voorzichtig 

afspoelen met water gedurende 
enkele minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

- Bevat Subtilisine – Amylase. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. 

87230562 110 Bacillus subtilis Geconcentreerde vloeistof (mengen, onbekend) - Een 
schuimreiniger op basis van Bacillus ferment voor het 
reinigen van alle soorten dierenverblijven. Reinigt tot diep 
in het oppervlak en zorgt voor een zeer doelgerichte 
verwijdering van vieze geurtjes. 

Ja 
- Gevaar: Veroorzaakt ernstig 

oogletsel. Beschermende 
handschoenen, beschermende 
kleding, oogbescherming, 
gelaatsbescherming dragen. 

- Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. 

- Onmiddellijk een antigifcentrum of 
arts raadplegen. 

- Bevat: lauryldiëthanolamide 
natriumlaurylethersulfaat 2-methyl-
2Hisothiazol-3-ine Subtilisine. Buiten 
het bereik van kinderen houden. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230589 4.0 Bacillus subtilis Vloeistof (geen bewerking) - Urine tapijtreiniger op 
basis van bacteriën om vlekken en nare luchtjes te 
verwijderen. De reiniger is vrij van chemicaliën. 

Ja 
- Let op: Contact met de ogen, de huid 

of de kleding vermijden. 
- Niet gebruiken als luchtverfrisser. 
- Buiten bereik houden van kinderen. 
- Niet spuiten op mensen of 

huisdieren. 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

- Eerste hulp: Huid – Voorzichtig 
wassen met veel water. 

- Ogen – Voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen. Bij 
aanhoudende oogirritatie: Een arts 
raadplegen. 

- Inslikken – Mond grondig uitspoelen. 
Geen braken opwekken! Neem 
contact op met uw huisarts. 

- Inademing – Zoek frisse lucht op en 
blijf kalm. Neem contact op met uw 
huisarts. 

- Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. 
Kan een allergische reactie 
veroorzaken. 

87230597 76 Bacillus licheniformis Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Reiniger op basis van micro-organismen voor afbreken van 
van huisdieren afkomstige geurresten zoals urine, 
uitwerpselen en anale klierafscheiding.  

Ja, niet in Nederlandse taal 

87230619 -  Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Reinigingsmiddel op basis van enzymen tegen groene 
aanslag. 

Ja 
- Zuiver product: Veroorzaakt ernstige 

oogirritatie. 
- Bij het inwinnen van medisch advies, 

de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

- Buiten het bereik van kinderen 
houden. 

- Oogbescherming dragen. 
- Bij contact met de ogen: voorzichtig 

afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij aanhoudende 
oogirritatie: een arts raadplegen. 

- Niet eten, drinken of roken tijdens 
het gebruik van dit product. 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

- Na hantering van dit product altijd 
handen wassen. 

- Verwijderd houden van eet- en 
drinkwaren en van diervoeder. 

87230627 26 Bacillus pumilus 
Bacillus subtilis 

Vloeistof (bewerking onbekend) - Onderhoudsmiddel 
bestaande uit een mengsel van bacteriën en enzymen voor 
rioleringen, septic tanks en vetvangputten. Breekt zowel 
natuurlijke als minerale oliën en vetten af. 

Ja 
- H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
- P280: Beschermende 

handschoenen/beschermende 
kleding/ oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen. 

- P310: Onmiddellijk een 
antigifcentrum of een arts 
raadplegen. 

- P305+P351+P338: Bij contact met 
de ogen: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. 

- Bestemd voor professioneel gebruik. 

87230635 -  Vloeistof (vernevelen) - Schuimreiniger en ontvetter 
voor de zwaarder bevuilde WTW en airco (HVAC) 
installaties. 100% groen en veilig voor mens en dier. 

Ja 
- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
- Beschermende handschoenen, 

beschermende kleding, 
oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. 

- Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Onmiddellijk een 
antigifcentrum of een arts 
raadplegen. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87230643 69 Niet bepaald Vloeistof (vernevelen) - Schuimreiniger en ontvetter 
voor vervuilde WTW systemen en airco installaties (HVAC). 
Zorgt voor een stabiele, gezonde en microbiologische 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

houden. 
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identificatie 
nummer 

microbiologische beoordeling etiket 

kiemgetal [106 
kve/mL] 
(106 = 1 miljoen) 

Typering soort product/Claim waarschuwingen gelet op risico 
gebruiker 

omgeveing en langere levensduur van uw systeem. 100% 
veilig voor mens en dier. 

- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
- Beschermende handschoenen, 

beschermende kleding, 
oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. 

- Bij contact met de ogen: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Onmiddellijk een 
antigifcentrum of een arts 
raadplegen. 

- Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 

87260801 160 Bacillus amyloliquefaciens spp. plantarum 
Bacillus licheniformis 

Geconcentreerde vloeistof (mengen, vernevelen) - 
Reinigingsmiddel voor het terugdringen van ammoniak, 
fijnstof en onprettige geuren. Biologisch afbreekbaar en 
creëert een prettigere omgeving voor mens en dier. 

Ja 
- Alleen voor professioneel gebruik. 

87260925 39 Bacillus licheniformis Vloeistof (geen bewerking) - Ontstopper op basis van 
micro-organismen voor verstopte afvoeren die 
voedselresten, vuil en vet moeiteloos oplost. Nare geurtjes 
worden geneutraliseerd. 

Ja 
- Buiten het bereik van kinderen 

bewaren. 
- Niet mengen met andere producten. 
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