
 

 

 

 

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

30076 IJzeroxide Productnaam is gewijzigd naar  
“IJzeroxide / hydroxide” 

B 

30088 Silicium dioxide Wijziging in reinigingsregime van C naar A. Van C naar A 

30105 Natriumperboraat-
tetrahydraat 

Productnaam is gewijzigd naar: 
“Bleekmiddel" 
 
Belangrijke eis: Voor bleekmiddel Anthraquinone zie IDTF 10140. 
 
Toevoegen van CAS nummer: 15630-89-4 
 
Toevoegen van producten die vallen onder deze productnaam / 
groep: natrium carbonaat, verbinding met waterstofperoxide (2:3) 
(PCS) 
 
Toevoegen van merknaam: ECOX ® 

C 

30128 Antivries Omschrijving werd aangepast naar 

“Antivries bevat ethyleenglycol, methanol, isopropanol,  

kaliumformiaat of een combinatie van verschillende 

bestanddelen.” 
 
Toevoeging van merknamen: Nordway®-KF and Pergrip Run KF  

B 

30278 Oppervlaktesterkte 
verbeteraars voor papier 
coating 

 

 

 

Toevoeging van de merknaam: XELOREX™ RS 1200 C 
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

30308 Voedermiddelen van 
plantaardige oorsprong 
met min. reiniging B 
(Draff) 

Draff (1.12.13) is verplaatst naar 40400  “Overige 
voedermiddelen van plantaardige oorsprong” doordat het 
gelijkaardig is aan distiller’s / brewer’s grains . 

Lijst met verschillen 
GMP+, Ovocom en QS: A 
pastus+ and Qualimat: B 
AIC: D 
GTP: de GTP operator kan zelf 
beslissen welk 
reinigingsregime wordt 
toegepast overeenkomstig de 
reinigingsregimes die vereist 
worden door andere schema 
beheerders 

30372 Azijn Omschrijving werd toegevoegd om het verschil tussen azijn en 
azijnzuur aan te duiden.  

B 

30411 Vochtige maïskolven Dit IDTF nummer werd verwijderd doordat het product werd 
toegevoegd aan 30308 “voedermiddelen van plantaardige 
oorsprong met min. reiniging B”  

B 

30512 Alcoholen met 
reinigingsregime C  

Toevoeging van verschillende CAS nummers: 68855-56-1 en 
67762-25-8 en 160901-19-9.  
 
Toevoeging van merknaam: Safol 23 E9 90%. 
 
Toevoeging van producten die onder deze productnaam/groep 
vallen: C12-13, branched and linear, ethoxylated 

C 

30514 Anionische en niet-
ionische oppervlakte 
actieve stoffen 

Toevoeging van merknamen: NANSA EVM/62N and Steol CS 
270-CIT 
 
Toevoeging van CAS no. 68891-38-3  

C 

30524 Waterige dispersie van 
een copolymer op basis 
van styrene (-acrylaat) 

Toevoeging van merknamen: Acronal* S 790; Acronal* A 378; 
ACRONAL* S 559; Osakryl® OSA-1M; Revacryl DS 2100; 
Revacryl Ultra Green DS 2800 

C 
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

40267 Ethanol Verandering van reinigingsregime van A naar B. Dit product werd 
toegevoegd aan 30511 “alcoholen met reinigingsregime B” 

van A naar B 

40325 Gemedicineerd diervoeder Productnaam werd veranderd naar “Voormengsels voor 
diervoeders met medicinale werking, gemedicineerd diervoeder 
en tussenproducten”. 
Omschrijving werd toegevoegd. 

Lijst met verschillen: 
Pastus+ : C 
Alle andere schema’s A 
Bijkomende eis voor Qualimat. 

40326 Gemedicineerde 
voormengsels in vaste 
vorm 

De IDTF code werd verwijderd doordat het product werd 
toegevoegd aan 40325. 

A 

40395 Rubber, behalve 
autobanden (al of niet 
verbrokkeld) 

Productnaam werd aangepast in de Nederlands taal “Rubber, 
behalve rubberbanden  autobanden (al dan niet verbrokkeld)” 

A 

40400   Overige voedermiddelen 
van plantaardige 
oorsprong 

Productnaam is veranderd naar “Natte/vochtrijke stapelbare 
voedermiddelen” 

Lijst van verschillen 
GMP+, Ovocom en QS: A 
pastus+ en Qualimat: B 
AIC: D 
GTP: Voor de producten 
waarvoor GTP niet in een 
specifiek reinigingsregime 
voorziet, kan de GTP 
deelnemer zelf beslissen welke 
reinigingsregime toe te passen 
overeenkomstig de 
reinigingsregimes die vereist 
worden door andere 
schemabeheerders 
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