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WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 
Halamid (8242 N) 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. 
Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in of op: 
 
1. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen 

hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij 
2. ruimten, bestemd voor het verblijf van mensen. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 
 
Het middel is bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. 
 
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. 
Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. 
 
Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd 
nat blijven. 
 
Indien het middel wordt verspoten, dient dit te geschieden onder lage druk en met grove druppel. 
 
Minimale inwerkingstijd 10 minuten. 
 
Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren, de grondstoffen hiervoor, en 
personen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te 
worden nagespoeld. 
 
Toepassingsgebieden en doseringen 
 
Apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en 
grondstoffen. 
Gebruiksconcentratie: 0,5% (5 gram per liter water) 
 
Drinkwatertanks aan boord van treinen, schepen, vliegtuigen en op boorstations. 
Wanneer een tank voor onderzoek, onderhoud of anderszins is betreden, moet deze voor 
ingebruikname worden gedesinfecteerd. 
Vul daartoe de tank met drinkwater waarin 40 gram van het middel per ton water is opgelost. Laat 
minimaal 2 uur inwerken en pomp de tank vervolgens leeg. 
Spoel grondig na met schoon water en vul de tank daarna met drinkwater. 
 
Vloeren, wanden, meubilair e.d. 
Gebruiksconcentratie: 0,5% (5 gram per liter water). 
Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel 
uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen: 
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 Gebruiksverdunning Minimale inwerkingstijd 

 
Oppervlakken (wanden, 
vloeren en meubilair) met 
uitzondering van tbc-
afdelingen  
 

1 : 200 10 minuten 

Oppervlakken en apparatuur 
in keukens 

1 : 200 10 minuten 
 
 

Toiletten en overig sanitair 1 : 200 10 minuten 
 

Bedpannen en urinalen 
 

1 : 50 10 minuten 

Isolettes, beademings- en 
narcoseapparatuur 
(naspoelen met steriel water!) 
 

1 : 200 10 minuten 

Reinigingsmaterialen  
(dweilen e.d.) 

1 : 50 6 uren 
10 minuten 

 
Was- en beddegoed, niet van 
tbc-afdelingen 
 

1 : 200 12 uren 

Instrumentarium (m.u.v. 
cystocopen en andere delicate 
medische instrumenten): 
uitsluitend na gebruik en voor 
reiniging en sterilisatie 

1 : 200  

 


