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1.Itrfo betreffend€ het materiaal

parrm€ters (t$tcode)

2008070454

t1/02/08

2. Kenmerken van het Dro€fmotrsler

De testen werden uitgevoerd op proeftnonsters van 30cm2.

Diï oppervlak werd ond€rgedompeld in lL water (resp. regenwater of ultrazuiver water aflnnkelijk

van de te testen parameter). De monsters werdm ondergedompeld, rekening houdend dat €lke zijde

meewerkte aan de migratie. De pro€fmonsters werden op die manier 24u geëlueerd. De test werd

uitgevoerd in stilstaand water.

De "blanco controles" werden op identieke wijze behandeld als de testmonsters (zelfde recipiënten,

duur test, identieke testomgeving, ...).
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3. Resultatel

Het water dat in contact werd gebracht met het testmateriaal "Tridex", werd getest op de

toepasbaarheid voor het gebruik voor menselijke doeleinden (vaatwas, a6rr'asmachine, toilet, ...).

Er werd gekozen voor regenwater, daar het materiaal veelvuldig in contact zal komen met dit t?e

water. Uitzondering hierop zijn de bacteriologische testen. Hiewoor werd ulhazuiver water gebruill,

om geen initiële contaminatie te hebben.

De bekomen resultaten werdm getoetst aan de vooÍwaard€n v€rmeld in bijlage 2.3.1 van Vlarem II

(basismilieukwaliteitsnoÍnen voor oppefl laktewater).

3.1. Chemisch o derzoek

t' bijlase 2.3 .I van nared II ftxisnilieukwaliteikaomen voot oppedlakteeótet)

d laboratorium

p.r!n€ters (testcod€)

2048a7a050

Geleidbdheid 25'C (SÁt-003) t 000 t05,2 98,t
ZuuÍe8lad (SAr-004) ó,5 - 3,5 7,61 7,EE

Hddheid-tolaal (SAP-02ó) .FH 2,6
Meraren (sAP,l89)

Ijzer (Fe) Pgl 200 80 1 3 0
Margaan (Mn) pEn 200 8
Calcium(Ca) ne4 9,4 8,8
Magnesium (Ms) lngl 036 0,4ó
Anionen Ic (sAP-055)

Nitrict lC ns N/l
t0

<0,0t < 0,01

Nirraar IC mg N/l 1 , 1 1,6
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3,, 2, B qcterio lo sis c h ofi .lerzoe k

prrsmeters (testcode) eenh€id

2008070050

thlo

Bacreriolosre '

Totaal kremgeral 22'C

k!e/100m

Escherichia Coli kve/100m

4. Evrluatie

- Het water na contact met

oppervlaktewater (btlage

vastgesteld. Het water kan

wasmachine, toilet, ed.

5. Gebruikte analvs€methoden

h€t staal "Tridex" voldoet aan de basismilieukwaliteitsnorrnen voor

2.3.1 van Vlarem II) en er is geen abnomale aangroei van kiemen

dus toegepast worden vooÍ huishoudelijke doeleinden, zoals gebruik in

T€chniek - íormm€thod€

Celeidbaarheid 25'C (SAP'003) conduclomel sche b€paling,confom WAC III A 004 en CMÁ 2/l/A.2

Zu!nesÍaad (SAP-00a) potentiomctÍischc bcpaling, conform WAC IIIA 005 en CMA,?2/I/A.l

Hardheid-tolal (SA-P-026) t,ÍiÍnerische b€paling. merhodc gcbaeqd op NBN 304

Meraren (sAP-189) ICP-MS, ISO I 7294 confom CMA/2,/L1Bl

Anioncn lC (SAP-055 L) Ionenchromatografi c, confom WAC4II/C/001 en CMTZI/C.3.

Bact€riologe ' uirb€stcding
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