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Rolul testelor de eficacitate la utilizarea
produselor biocide

Preventie
prin eficienta biocida

Utilizarea sustenabila
a produselor biocide

Reducerea
riscurilor pentru sanatate umana, animale si mediu

Prin masurile legislative la nivel european privind
condițiile  de  aprobare  a 

substanțelor active sau de autorizare a produselor 

biocide
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Testele de eficacitate
• Eticheta propusa pentru produsul biocid reflecta rezultatele

testelor de eficacitate

• Testele de eficacitate nu sunt rigide, au rol indrumator, fiind
proiectate să fie flexibile și sunt destinate să ofere expertului
anumite informatii cu privire la natura și amploarea efectelor
antimicrobiene, in vederea autorizarii produsului biocid

• Testele de eficacitate urmaresc realizarea efectului biocid –
distrugerea sau controlului organismelor dăunătoare sau 
nedorite (precum viruși,  bacterii,  ciuperci,  insecte  sau  
animale  vertebrate)

• Acceptarea unui test impune o atenta evaluare, pentru ca 
demonstreaza eficacitatea biocidului impotriva organismelor 
țintă, atunci când sunt utilizate în mod normal, în conformitate 
cu condițiile de autorizare
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Parametrii specifici la testarea eficacitatii unui produs biocid
din Grupa principala 2
• Functia: bactericid, fungicid, algicid, insecticiid, moluscocid

• Modul de actiune: conservare, preventie, inhibare, eradicare

• Organism(e) reprezentativ(e) care   trebuie  combătut(e) si produse,     
organisme   sau   obiecte   care   trebuie  protejate

• Efecte asupra organismului/organismelor reprezentativ(e) vizat(e:

• Concentratia la  care  va  fi  utilizata substanta  activa în produsul biocid

• Timpul de actiune

• Standarde si metode utilizate: standarde disponibile, teste de  laborator sau 
încercări  industriale  utilizate,  inclusiv  standarde  de  performanta

• Rezistenta : informatii  privind aparitia  sau eventuala  aparitie  a  unei  
rezistente microbiene
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 Standardele ASTM pot fi obținute de la Societatea Americana –
ASTM - metode de testare, SUA http://www.astm.org

 Standardele europene CEN pot fi obținute de la Secretariatul 
Central CEN, Bruxelles, Belgia http://www.cen.eu

 Standardele DIN pot fi achiziționate de pe site-ul DIN, Institutul 
German pentru Standardizare http://www.din.de

 Standardele VDI pot fi obținute de pe site-ul web al VDI, 
Asociația Inginerilor Germani http://www.vdi.de

 Standardele OEMPP pot fi obținut de la secretarul Organizației 
Europene pentru Protecția Plantelor (EPPO), Paris, Franța 
http://www.eppo.int/

 Standardele internaționale ISO
http://www.iso.org/iso/store.htm
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• Lipsa armonizării europene pentru testarea
eficacitatii produce incertitudine in analiza
testelor, confuzie, incoerenta sau neintelegerea
datelor si a rezultatelor, in vederea interpretarii
corecte de catre autoritatile de reglementare

• Testul de eficacitate nu ia în considerare testarea 
pentru siguranta,în ceea ce privește sănătatea 
umană sau animală sau a mediului înconjurător

• Aplicarea principiilor bunei practici de laborator 
(GLP) nu se aplica in cazul laboratoarelor care 
efectueaza teste de eficacitate
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Structura unui test de eficacitate

Denumirea metodei/studiu/standard·:
• Obiectivele testului

• Nume, numar si referinta protocolului standard 
utilizat

• Deviatiile de la protocolul standardului

• Criteriile de validare a testului

• Standardele de calitate.
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Oganismele tinta

• Numele (tulpinile si numarul national), originea si
conditiile de pastrare) a organismelor testate

• Stadiul din ciclul de viata

• Varsta exacta in ciclul de viata (dupa caz)

• Numarul organismelor testate

• Sexul organismelor testate (unde este cazul)
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Substanta activa si formulatul (produs
biocid)·

• Identitatea, natura si alte detalii despre
substantele active/produsul biocid testat

• Solventul sau diluentul utilizat

• Identitatea si concentratiile exacte ale 
substantelor active testate

• Referinte privind controlul concentratiilor
componentilor produsului biocid
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Metoda de testare

• Preconditionarea
• Aplicarea metodei de testare
• Aplicarea dozelor de produs biocid
• Respectarea conditiilor metodei de testare: celulele

de testare, campul de testare, temperatura, 
umiditatea relativa, iluminatul

• Numarul de replici
• Metoda de contol al testului de eficacitate
• Conditiile de pastrare si utilizarea a nutriuentilor
• Modificări ale mediului de testare în timpul 

studiului
• Durata contactului cu biocidul
• Monitorizarea post testare a microorganismelor
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Rezultatele testului de eficacitate

• Prezentarea datelor resultate din testare

• Sisteme de scorificare sau alte metode de evaluare
a rezultatelor

• Prezentarea rezultatelor finale sub forma de tabele
sau reprezentare grafica

• Evaluarea performanțelor, inclusiv îndeplinirea 
criteriilor de validitate, interpretare, discuții și 
concluzii care se referă la etichetarea produsului
biocid
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Tipul
Produs
biocid

Denumire
Produs biocid

Descriere
Produse biocide Grupa principala 2

6 Conservanți  pentru  produse 
în  timpul  depozitării (in can)

Produse  utilizate  pentru  conservarea  produselor  fabricate,  altele  decât  produsele  
alimentare,  hrana  pentru  animale,  produsele  cosmetice  sau  medicinale  sau  dispozitivele   
medicale,   prin   controlul   alterărilor microbiene,  cu   scopul   garantării duratei  lor de 
conservare.
Produse  utilizate  drept  conservanți  pentru  depozitarea  sau  utilizarea  momelilor  
rodenticide,  insecticide  sau  de  altă natură.

7 Conservanți pentru pelicule Produse  utilizate  pentru  conservarea  peliculelor  sau  a  învelișului  protector  prin  controlul  
alterărilor  microbiene  sau  al  creșterii  algelor,  cu  scopul  de  a  proteja proprietățile  inițiale  
ale  suprafeței materialelor  sau  obiectelor; cum  ar  fi  vopselurile,  materialele  plastice, 
materialele  de  etanșare,  adezivii  pentru  pereți,  lianții, hârtiile,  operele  de  artă.

8 Conservanti pentru lemn Produse  utilizate  pentru  conservarea  lemnului,  începând cu  faza de transformare  în  
joagăr,  sau  a  produselor  din  lemn,  prin  controlul  organismelor  care  distrug  sau  
deformează lemnul,  inclusiv  insectele.
Acest  tip  de  produse  conține  atât  produsele  preventive,  cât  și  produsele  curative.

9 Conservanți  pentru  fibre,  
piele,  cauciuc  
și  materiale  polimerizate

Produse  utilizate  pentru  conservarea  materialelor  fibroase  sau  polimerizate,  cum  ar  fi  
pielea, cauciucul,  hârtia  sau  produsele  textile,  prin  controlul  alterărilor microbiologice.
Acest  tip  de  produse  include  produse  biocide  care  inhibă depunerea  de  microorganisme  
pe  suprafața  materialelor  și, prin  urmare,  îngreunează sau  împiedică dezvoltarea  
mirosurilor  și/sau  oferă alte  tipuri  de  avantaje.

10 Conservanți pentru materiale
de  construcție

Produse   utilizate   pentru   conservarea   materialelor   de   zidărie,   a   materialelor   
compozite   sau   a   altor   materiale   de   construcție,   altele   decât   lemnul,   prin   
combaterea  atacurilor  microbiologice  și  ale  algelor.

11 Conservanți  pentru  sisteme  
de  răcire și  de  procesare  a  
lichidelor

Produse  utilizate  pentru  conservarea  apei  sau  a  altor  lichide  utilizate  în  sistemele  de  
răcire și  de  procesare  prin  combaterea  organismelor  dăunătoare,  cum  ar  fi  microbii,  
algele  și  scoicile.
Nu  sunt  incluse  în  acest  tip  de  produs  produsele  utilizate  pentru  dezinfectarea  apei  
potabile  sau  a  apei  din  piscine.

12 Slimicide Produse utilizate pentru prevenirea și controlul dezvoltării mucegaiurilor pe materiale,  
echipamente  și  structuri  utilizate  în  industrie,  de  exemplu  pe  lemn  și  pe  pasta  de  
hârtie  sau  pe  straturile  de  nisip  poros  în  industria  extractivă de  petrol

13 Conservanți  pentru  fluide  
utilizate  în  prelucrare  sau  
tăiere

Produse  pentru  controlul  alterărilor  microbiene  din  fluidele  utilizate  pentru  prelucrarea  
sau  tăierea  metalului,  a  sticlei  sau  a  altor  materiale
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Teste de eficacitate pentru Tipul de produs 6

 Metode de testare in laborator ( Laboratory Test Methods)

MIC (Minimal Inhibitory Concentration) – Concentratia minima 
de inhibare

Testul se realizeaza pe substanta activa, in laborator. Se 
realizeaza o serie de diluții, prin care se identifică cantitatea 
minimă de biocid, care este necesară pentru a inhiba 
creșterea microbiană

 Există un număr limitat de metode standard nationale
disponibile in prezent, care pretind a evalua eficacitatea 
biocida pentru conservarea “IN CAN” (in ambalaj) a unor
produse lichide, cum ar fi vopseluri, adezivi și agenți de 
îngroșare

Metodele de testare se limiteaza la determinarea CMI in 
matrici artificiale sau sunt teste care nu ofera detalii 
suficiente pentru a efectua un un control corespunzator al 
eficacitatii
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Testele si standardele reprezentative pentru
conservantii “IN CAN”

STANDARD DATA Denumirea testului

AFNOR NF X 41-520 03/68
Test method for the resistance of 
paints to microorganisms and 
their protective capabilities.

DIN 58 940 Part 5 08/79
Method for the determination of 
susceptibility of pathogenic 
bacteria determination of MIC 

SABS 1102 1987
Bacterial efficacy of biocides used 

in water-based emulsion paints

ASTM D 2571-86 or

ASTM D 2574-93

1986
Test method for the resistance of 
emulsion paints in the container 

to attack by microorganisms

ASTM D 4783-89 1989
Test methods for resistance of 
adhesives preparations in 
container by bacteria, yeast and 
fungii
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Tipul de produs 8

Testele de eficacitate pentru produsele de conservare a lemnului se 
incadreaza în mai multe categorii de tratamente:

Tratamentul preventiv (pre-tratare industriala si non-industriala): instalații 
fixe

 Include toate tratamentele efectuate pe lemn inainte de prelucrarea
sa, în cazul în care se urmareste un anumit grad de protecție în viitor, in 
faza de produs finit

Tratamentul in scop curativ: lucrari mobile

 Se referă la toate aspectele legate de eradicarea microbiana și 
tratamentul preventiv efectuat, în timp ce lemnul ramane în mediul de 
serviciu (prelucrare finala)

PROTECTIA IMPOTRIVA INSECTELOR: 

 barieră chimică (sol și tratament de perete)

 bariera de tratament fizico-chimică (ca folie de polietilenă grefată cu 
insecticide
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Metodele de testare a eficacitatii produselor de tipul 8

Tratamente prin penetrare (Penetrating treatments):

Astfel de procese includ tehnologiile practicate în prezent de 
tratare lemn in vid dublu, presiune-vacuum și de difuzie.

Tratamentul suprafetelor (Surface treatments):
 Astfel de procedee includ tehnici de periere,  de pulverizare

și imersie pe termen scurt (cufundare) (în cazul în care 
lemnul are doar un timp de câteva minute de contact cu 
conservantul).
Alte metode de tratament:

 Impun analiza conditiilor specifice de prelucrare a lemnului
Se solicita datele relevante pentru fiecare caracteristica a 
domeniului de aplicare a biocidului pe materialului lemnos

 Justificarea pentru neincluderea datelor (de exemplu, detalii 
cu privire la penetrabilitate / retenție, etc) trebuie să fie 
puse la dispoziția autorității competente pentru examinare 
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Tipul de produs 8 – metode de testare standard 

• Metode CEN si metode standard nationale

• Protocoalele de testare bazate pe standardele CEN 
acopera produsele de conservare aplicate în formă 
lichidă și sunt destinate în principal pentru pre-
tratamentul (preventiv) materialului lemnos

• Pentru produsele de conservare a lemnului care se 
afla sub formă de solide, paste sau forme 
incapsulate cat si pentru acele produse destinate 
procesului de remediere biocida (in-situ) este
necesara modificarea strategiilor de testare



CLASE TP8
Hazard Class

Service Environment
Minimum Laboratory Tests

1
Above ground (Dry) Wood boring insect only

(no fungal hazard)

2
Above ground (wetting, protected from 
the weather)

Wood rotting basidiomycetes –

brown rot

3
Above ground (Exposed to weathering, 
but not in ground contact)

Wood rotting basidiomycetes - brown 
rot and in some cases white rot

4
Timbers in contact with the ground or 
fresh water, or above ground if water 
trapping or logging exist

Wood rotting Basidiomycetes 

white rot and brown rot

Soft rot fungi

5
Timbers in the marine environment Wood rotting basidiomycetes –

white rot and brown rot

Soft rot fungi- Marine borers

18
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Teste standard valabile si aplicabile pentru eficacitate TP 8

Impotriva fungilor (wood rotting fungi) exista:

•EN 113 test in forma modificata (nu este o 
metodologie standardizata)

•EN 330 (1993) (Test pentru actiunea de prevenire)

Impotriva insectelor (wood destroying insects) exista:

•EN 46 (1988) preventie si tratament suprafete
(preventive, surface application)

•EN 49-1 (1992) preventie, aplicare suprafete
(preventive, Anobium, surface application)

•EN 118 (1990) (termites, preventive, surface 
application, “barrier effect”, not curative)
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Standardele pentru eficacitatea produselor biocide TP 8

• Standardele EN 599-1 si EN 599-2 pentru tratamentul
PREVENTIV si corelarea cu cerintele din eticheta

(Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe
ale produselor de protecţie preventiva a lemnului stabilite prin încercari
biologice. Partea 2: Clasificare şi etichetare)

• Standardul pentru LEMNUL TRATAT este EN 351(1&2) 

(Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv
tratat cu produse de protecţie. Partea 1: Clasificarea patrunderii şi reţinerii
produselor de protecţie)

• Standardul pr EN 14128 (march 2001) stabileste criteriile de 
performanta a testelor biologice pentru tratamentul CURATIV 
impotriva organismelor care ataca lemnul

(Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn. Criterii de
performanță pentru produsele destinate utilizărilor curative împotriva 
organismelor din lemn ataca determinat prin teste biologice)
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• Producatorii sunt responsabili de stabilirea criteriilor de 
performanta ale testelor de eficacitate alese in 
concordanta cu tipul clasei de expunere pentru lemn
(intre 1 si 5), pentru care se doreste avizarea produsului
biocid de tip 8

• Eficacitatea unui produs biocid este dovedita prin
identificarea metodei adecvate clasei de expunere si
indeplinirea criteriilor standardului BS EN 599-1:1997 
(relatia doza – arie utilizare) 

• Prin aplicarea standardului BS EN 351-2:2007 se 
indeplinesc criteriile de penetrare – retentie,  prin
aplicarea corecta a testelor biologice pe lemnul tratat, in 
vederea durabilitatii tratamentului biocid efectuat.
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Tipul de produs 10  - Conservanti zidarie (MASONRY 
BIOCIDES)

Pentru autorizarea produselor biocide de tip 10 analiza si
aprecierea eficientei si eficacitatii rezultatelor unui test de 
eficacitate reprezinta decizia expertului evaluator 

• Biocidele pentru TP 10 sunt testate, in special, impotriva
putregaiului uscat care apare pe zidarie (dry rot fungi)

• Produsele biocide se aplica direct pe zidarie si testarea
eficacitatii se face prin simularea conditiilor de infestare
conform standardului CEN  DD  ENV  12404

• Produsul biocid se aplica pe suprafețe dure și / sau moi cu 
scopul de a controla organisme, cum ar fi alge, fungi, 
licheni, mușchi și liverworts
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Teste de eficacitate pentru TP 10

• In prezent NU EXISTA METODE DE LABORATOR 
SPECIFICE si STANDARD pentru determinarea
eficactatii biocide la nivelul suprafetelor zidite
impotriva lichenilor, muschilor si liverworts

• Aceste organisme sunt susceptibile de a coloniza 
materialele de construcții, in timp, in conditii de 
umezeala, fiecare focar este unic

• Pentru produsele destinate pentru putrezirea 
zidariei organismul testat utilizat este Serpula
lacrymans, care se poate testa prin diferite
metode, care sa dovedeasca eficienta biocida
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Metode standard utilizate pentru TP 10

• British Standards Institution (1989).  Methods of 
test for paints. Part G6.  Assessment of resistance 
to fungal growth.  British Standard BS 3900. Part 
G6, BSI, London, UK. 

• Durability of wood and wood-based products -
assessment of the effectiveness of a masonry 
fungicide to prevent growth into wood of dry rot 
Serpula lacrymans - Laboratory Method.  ENV 
12404:1997 –test de simulare – test de camp
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Tipul de produs 12

• Eficacitatea se refera la utilizarea produsului
biocid cu efect SLIMICID in procesele
industriale, conform definitiei pentru TP 12

• Producatorul de produs biocid TP 12 trebuie sa
indice eficacitatea acestuia impotriva bacteriilor
antislam (cum ar fi Enterobacter aerogenes si
Pseudomonas aeruginosa) si/sau a fungilor
antislam (cum ar fi Aspergillus niger and 
Chaetomium globosum).
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Tipul de produs 13

• Se refera la produsele biocide care se utilizeaza pentru
conservarea lichidelor de racire (Metalworking fluids) care 
conțin apă ce se poate impurifica cu bacterii si / sau fungi, 
inclusiv drojdii.

• Conservantii pentru prelucrarea metalelor trebuie, prin 
urmare, să fie capabili să protejeze aceste fluide,în mod 
adecvat, de atacul agentilor microbieni.

• Prevenirea numărului de microorganisme din lichidul de 
prelucrare a metalelor pentru reducerea degradarii, cu 
eliminarea totala si chiar excluderea  microorganismelor din 
lichidul de prelucrare a metalelor.



27

Testele de eficacitate pentru TP 13

• Lichidele de prelucrare a metalelor au pH 8-9, care favorizeaza
contaminarea microbiana cu bacterii aerobe gram-negative , cum ar
fi: specii de Pseudomonas (P. aeruginosa, Actinobacterspp. și 
Aerobacter spp.), bacterii Gram pozitive, cum ar fi Bacillus spp, 
ciuperci 

• Avand în vedere dezvoltarea microbiana, apar deficiente de oxigen, 
care permit proliferarea bacteriilor anaerobe sulfo-reducatoare, 
avantajate de pauzele activitatilor industriale

• Produsele biocide utilizate pentru a proteja fluidele de prelucrare a 
metalelor de atacul microbian pot fi adaugate in doza de atac
(concentrat) si de maintenanta (diluat)

• Nivelul concentratiei de biocid conservant trebuie sa fie mentinut in 
fluidul de prelucrare a metalelor la un nivel suficient de ridicat,
pentru a menține eficacitatea impotriva microorganismelor

• Prin urmare, va fi necesar sa se adauge conservant suplimentar din 
cand in cand, sa se inlocuiască cel “uzat" sau “consumat”
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Metodele standard (Standard test methods) pentru TP 13 SUNT 
PRODUSE DOAR DE ASTM (US EPA and Canada)
Utilizarea acestor metode de testare standard pot fi valoroase pentru evaluarea 
eficacității prelucrarea metalelor lichide conservanți, dar nu este obligatorie

Date Title, organisation

1991 Standard test method for evaluation of 
antimicrobial agents in aqueous metal 
working fluids.  ASTM, Philadelphia, 
USA.

1991 Standard test method for evaluation of 
antimicrobial agents as preservatives 
for invert emulsion and other water 
containing hydraulic fluids.  ASTM, 
Philadelphia, USA.

1992 Anonymous, 1992.  Standard test 
method for evaluating the bacteria 
resistance of water-diluted 
metalworking fluids.  ASTM, 
Philadelphia, USA.



Va multumesc pentru atentie!
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