Dokumentációs követelmények a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján engedélyezendő biocid
termékekhez.
1. Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, kérelméhez szükséges adatok és
dokumentumok
1.1. A termék neve, hatóanyagainak megnevezése, kémiai összetétele, fizikai, kémiai tulajdonságai, CAS-szám
1.2. Az előállításhoz felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések)
1.3. A gyártó és forgalmazó cég neve, címe
1.4. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe
1.5. A termék előállításának technológiája
1.6. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás
1.7. Gyártótól független, akkreditált laboratórium által kiadott minőségi bizonyítvány
1.8. Célszervezetre gyakorolt hatásosság mérési eredményei
1.9. A termék felhasználási területe
1.10. Az adagolás módja és annak ellenőrzése
1.11. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere
1.12. A gyártó által kibocsátott, eredeti biztonsági adatlap
1.13. A keletkező hulladék elhelyezési terve
1.14. Más (hazai vagy külföldi) engedély, illetve vizsgálati eredmény, ha rendelkezésre áll
1.15. A címketerv, használati útmutató
3. A fertőtlenítőszerek kérelmének adattartalma és a csatolandó dokumentumok
3.1. A biocid termék gyártója (név, cím, telefon, e-mail cím)
3.2. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe
3.3. A biocid termék forgalmazója (név, cím, telefon, e-mail cím)
3.4. A biocid termék biztonsági adatlapja (külföldi készítmény esetében magyar nyelvű biztonsági adatlap)
3.5. A biocid termék teljes összetétele, a hatóanyag megnevezése, CAS szám, az összetevők funkcióinak
leírása
3.6. Az összetevők biztonsági adatlapja
3.7. A biocid termékgyártástól számított szavatossági ideje, a munkaoldat felhasználhatósági ideje
3.8. A forgalmazandó kiszerelési egységek
3.9. A csomagolóanyag adatai
3.10. A gyártótól független, akkreditált laboratórium által elvégzett antimikrobiális hatást igazoló, Euronorm
szabvány alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyve
3.11. Toxikológiai, ökotoxikológiai vizsgálati dokumentáció
3.12. Külföldi engedélyek
3.13. Anyag összeférhetőségi vizsgálatok
3.14. Címke terv/Használati utasítás (külföldi készítmény esetében eredeti címke, a biocid termék
felhasználási javaslata)
3.15. Vizsgálati minta
3.16. Minőségellenőrzési módszerek megadása
3.17. Állattartó telepek fertőtlenítésére szolgáló termék esetén annak az időtartamnak a meghatározása,
amelynek letelte után az állatok beengedhetők a fertőtlenített helyiségekbe

