
 

Fungoclean 
Toelatingsnummer: 14546 N 

Formulering: Met water mengbaar concentraat 

Werkzame stof: waterstofperoxide  

  Perazijnzuur       

Gehalte:  220 G/L 

  55 G/L 

Inhoud:  20 l 

 

 

 

 

 

          Gevaar 

Gevarenaanduidingen:  
Kan brand bevorderen; oxiderend. 

Schadelijk bij inslikken en bij inademing. 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Van kleding en brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren. 

Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

Voorkom lozing in het milieu. 

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 

dragen. 

Adembescherming dragen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Huid met water afspoelen/afdouchen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 

Een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum (NVIC)) 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen: 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 

 

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief 

bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op oppervlakken en materialen ten behoeve van de teelt 

van eetbare paddenstoelen, echter met dien verstande, dat gebruik niet is toegestaan in teeltruimten 

tijdens de teelt, noch in ruimten waarin eetbare paddenstoelen zijn opgeslagen. 

 

Draag geschikte adembescherming bij het spuiten van dit middel. 

 

Onbeschermende personen dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt. 



 

 

Om bodem- en in het waterlevende organismen te beschermen dienen resten die het middel 

bevatten uitsluitend te worden afgevoerd naar het riool met aansluiting op de RWZI. In geen 

geval mag dit middel worden geloosd op een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). 

 

De gebruiksaanwijzing zoals aangegeven onder B. moet worden aangehouden. 

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Algemeen 

Fungoclean is een middel op basis van een krachtige oxidator. Voorkom tijdens het gebruik 

opspatten en nevelvorming. Metalen zoals koper, brons, aluminium en zink kunnen bij 

toepassing verkleuren. Spuitoplossing niet aanmaken in metalen vaten. 

 
Desinfectie 

Algemeen 

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst goed reinigen, bijvoorbeeld met een 

hogedrukspuit. Overtollige vloeistof verwijderen. Bij het ontsmetten rijkelijk vloeistof 

gebruiken, zodat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Niet naspoelen. 

 

Desinfectie toepassingen 

 

Ten behoeve van de teelt van eetbare paddenstoelen (champignon, oesterzwam en shiitake) 

toepassen door middel van spuiten of borstelen. 

Het is bestemd voor de ontsmetting van muren, vloeren, stellingen, netten, werkgangen, 

nevenruimten, gereedschappen en hulpmiddelen ten behoeve van de teelt, lege teeltruimten 

en lege koel- en opslagruimten. 

 

Dosering: 

Ter bestrijding van bacteriën, gisten en virussen: 

2% (200 ml middel aanvullen tot 10 liter water) bij een inwerktijd van 5 minuten of 

1,5% (150 ml middel aanvullen tot 10 liter water) bij een inwerktijd van 30 minuten. 

 

Ter bestrijding van schimmels: 

4% (400 ml middel aanvullen tot 10 liter water) bij een inwerktijd van 5 minuten of langer. 

 

De oppervlakken moeten gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. 
 
 

                     


