
  NERTA BAC – CID 100 

         
 

NERTA BAC-CID 100 is uitsluitend toegestaan als desinfecterend middel ter bestrijding van bacteriën 

(excl. mycobacteriën en bacteriesporen) op: 

Oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, 

echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij. 

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. 

 

FYSICO – CHEMISCHE SPECIFICATIES 

Productcode   ENT-011217 

Kleur    Licht geel 

pH    12,5 ± 1 

Dichtheid   1,02 kg/L ± 1% 

Toelatingsnummer België 2002B 

 

RICHTDOSERING 

NERTA BAC-CID 100 is een vloeistof die verdund wordt in water, is bestemd voor de gecombineerde 

reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. NERTA BAC-CID 100 

steeds gebruiken in een concentratie-tijdsverhouding van 1% gedurende minimaal 5 minuten. Be-

handelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in 

contact kunnen komen, dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nage-

spoeld. 

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met NERTA ALKALI-NET 100 

en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. 

Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en des-

infectiemiddel in één keer behandeld worden. 

Bij het desinfecteren moet men zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de in-

werkingstijd nat blijven. 

 

OPGELET 

NERTA BAC-CID 100 is een bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik, deze wordt opge-

slagen in gesloten plastic containers. NERTA BAC-CID 100 is een desinfecterend middel voor gebruik 

in verzorgingsinstellingen, in sportinrichtingen en in voedingsbedrijven. NERTA BAC-CID 100 bevat 

didecyldimethylammoniumchloride: 46g/liter. Neem de nodige voorzorgen (zie etiket). Gebruik NER-

TA BAC-CID 100 veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

NERTA BAC-CID 100 mag niet verneveld worden. 

 

MILIEU INFORMATIE 

De oppervlakte-actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreek-

baarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

 

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG 

De volledige veiligheidsinstructies van het product worden beschreven in het veiligheidsinformatie-

blad. 

Specifiek professionele gebruikers / specialisten. 

 

Het product in originele en gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme tempera-

turen. 

 

VERKRIJGBARE VERPAKKINGEN 

5 L (4 x 5 L) = 5,100 kg / 25 L = 25,500 kg 


