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1.Inío betreílende het matedaal

párm€têrs (tesfcode)

20080700tó

t4/02/48

2. Kenmerken Yan het Droefmotrster

De test€n w€rden uitgevoerd op proeft[onsteÍs van 30cm2.

Dit oppervlak werd ondergedompeld in lL water (regenwater). De moDsters werden ondetgedompeld,

rckening houdend dat elke zijde m€ewerkte aan de miglatie. De proefinonsters werden op die manier

24u geëlucerd. De test werd uitgevoerd i! stilstaard water.

De "blanco controles" werden op identieke wijze behandeld als de testnonsters (zelfde recipiënt€n,

duur test. identieke testomgeving. ...).
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dít rupport onyat 3 pagi a s

Bove6taonde reflhaten hebben uitluitud beteÍhnq op het hieóown v.meld prcêhbjed. Aedeereli.jke

réPrcductie wt dit anawlappa is slechts toegelata na schi./telijkz to^tmning vda let AECEWÀ.

Nod@e inlomatie onn* de @atyênethortê (6tcorte) ilt tlee& vukrijsb@t na srnÍetike

ozavaaE..@) : analtse ond* Rereí accredítatie, .:!nvoei"g doar .!êde.
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3. Resultaten

Het water dat in contact weÍd gebmcht met het testnateriaal '"Tridex vijverfolie", werd getest op de

voorwaarden vermeld in bijlage 2.3.4 van Vlalem tr (milieukwaliteitsnormen voor oppcrvlaktcwatcr

met bestenming viswater).

E wcrd gekozen voor regenwater, daar het materiaal v€elwldig in contact zal kom€n met dit tt?c

water,

PÍrameters (teÍcodê)

200E070056

ZuuÍe8rud (SAP-004) 6 - 9
'7;72 7,88

BOD (SPÀ-00O m8 o2n 6 < 6

Àrnnonim-N (SAr-01l) B8 N/{ I 0,31 < 025

Zwcvcnde stof ( 105'C) (SAP-03 8) ngn < 5 < 5

Meialen (sA"- 189)

zi* (zít rdl 1000 520 180

Koper(cu) Bn 10

Fosfor (P) ng/t 0,08

m91 0,003 c) 0,002 ('z)

Apolairc KWS (GOTID) (SAP-183) t'gl < 150 0) < 150ír)

Anionen (SAP-055)

NiEiet Ic mc Nn 0,03 0,03 < 0,01

tt) bijlaee 2.3.t var rlaren Oasisnilialwalíteisnomen wo, oppenl&kfulter)
t') bij d%voaàe is Een snaak|9oameenbaar
6) eotde vijst op aleeishetd van drijfuas

y/De Saeyer
Afdelineshoofd laboratorium

M. Vercruysse

dit rapport onvat 3 pagina s pag. 2

BoveBta de relatd hebbq uiBluitqd betÍenjns oP ta hie.bor.4 vret.t Prelobiet Get!.eLêliiL rcpmdudie wn ítit

anatwmpporl is stuhts toegelakn aa rh4telijÈz lostennkc w het aEcEvA. Naderc i^Í@atie odne de anallsenethoíte

(t6coíte) ilt saed: wtrijshet na &rnfetiÍe @ws..G) : anat tê o"dd ael@t 4@t dit^ti., ':uit@{ids door .terae.
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4. Evaluatie

- Het water na contact met het staal ÍTridex vijverfolie" voldoet aan de milieulwaliteitsnoÍme n

voor oppervlaktewater met bestemming viswat€r (bijlage 2.3.4 van Vlarem II), en kan dus voor

deze doeleiÍden sebruill worden.

5. Gebruikte analvsemethoden

T€chDi€k- rormm€thode

Nad e Saeyer
Afdeli gshoofd laborarorium

Zuuíesrdd (SAP-004) pormriomcaischc bepalirs, @Dfom wAC III A 005 eí CMAZIIA.l

BOD (5A"-006) veÍdunninSsmethod., eigo Dethodc gcbasccrd op Standard Methods
2510À.8

AÍunoniun-N (SAl-01l ) spe.rofometrische bepaling. eigen mrthode

z$ev.srof. (l 05oc) (sÀP-038) Gíavimetrische bepalins m filtatie ov€r CF52, mcrhode confom
wAc/IIyD/o02

Metal6 (SAP-189) ICP-MS,ISO 17294 confom CMÀJ2Í,a I

APolaiE Kws(cc/FID) (sAP-r8l L) Gdcbrcmaosrsfische bepalirs, coDlorm CMA J/R.1

Ánionen IC (SAP-055 L) Ionenchmmabgmfi e, cotrfoD WAC{IVC/0o1 cn CMÀ2ruC.].

Gedelegeed bestuurder

di! .opporl onvat J pagina s pac. 3
Bowd@nae wkat$ hebbq titsfuilent bdr*ti'tc op Is ht rbow wm.ld pm4obj..t. Ced..lt ltjtc reprcductie w, dit

anaus.tuppon k stecha beSelatq ra thdltetvla lMteMirg wn ha EECEVÀ. Nad.rc iaÍMatt oktut íle nslysenethode

(at ade) * í.êtu eertuijsbaq na sc^àItetijl4 auwaas..(8) : analw ordq BeL^t o.dedita ., .:tt@eànE door derde-


