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HERSTELBESLUIT 
 
ADMINISTRATIEVE AANPASSING van de beschrijving van de werkzame stof in het 
middel ACTISAN 5-L 
 
Op verzoek van de toelatinghouder wordt de stofinformatie van het middel Actisan 5-L 
gewijzigd. 
Het middel bevat niet de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat met CASnummer  
2893-78-9, zoals bij het Ctgb staat geregistreerd, maar de werkzame stof 
natriumdichloorisocyanuraat dihydraat, met CASnummer  51580-86-0, in een gehalte van 
99,4%. 
Het kristalwater in natriumdichloorisocyanuraatdihydraat werd kennelijk in het verleden door 
het Ctgb niet relevant geacht. Kristalwater beïnvloedt echter de eigenschappen van de 
werkzame stof en verzoeker vraagt terecht om de volledige benaming.  
 
De stofinformatie is gewijzigd, zodat de beschrijving van het toegelaten middel en de 
etiketteringsvoorschriften komen te luiden als volgt:  
 
 
1 Aanvraaginformatie 
Middelnaam: Actisan-5 L 
 
2 Stofinformatie 
Werkzame stof Gehalte 
natriumdichloorisocyanuraatdihydraat 99,4% 
 
3 Toelatingsinformatie 
Toelatingsnummer: 8960 N 
Expiratiedatum: De toelating geldt tot het tijdstip waarop 

de lidstaten maatregelen genomen 
hebben om de nationale toelating in 
overeenstemming te brengen met het 
besluit over de werkzame stof van de 
Europese Commissie. 

Origineel, afgeleide of parallel: Origineel 
Biocide, gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof: 

Biocide 

Gebruikers: Professioneel 
 



8960 N 
 

Actisan-5 L 2 

 
4 Verpakkingsinformatie 
 
Aard van het preparaat: Tablet 
 
 
5  Etikettering van het middel Actisan-5 L  
 
Professioneel gebruik 
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 
natriumdichloorisocyanuraatdihydraat 
Pictogram GHS07 

GHS09 
Signaalwoord WAARSCHUWING 
Gevarenaanduidingen H302 Schadelijk bij inslikken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 

Voorzorgsmaatregelen P273 Voorkom lozing in het milieu. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
P402 + P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten 
verpakking bewaren. 

Aanvullende 
etiketelementen 

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren. 

Kinderveilige sluiting verplicht Nee 
Voelbare gevaarsaanduiding verplicht Nee 
 
 
Bezwaarmogelijkheid 
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van 
Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een 
bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de 
mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld. 
 
 
Wageningen, 24 april 2015 
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