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1.Itrfo betreffend€het materiaal
parrm€ters(t$tcode)

2008070454
t1/02/08

2. Kenmerkenvan het Dro€fmotrsler
De testenwerdenuitgevoerdop proeftnonstersvan 30cm2.
Diï oppervlakwerd ond€rgedompeldin lL water (resp.regenwaterof ultrazuiver water aflnnkelijk
van de te testenparameter).De monsterswerdm ondergedompeld,
rekeninghoudenddat €lke zijde
meewerkteaan de migratie.De pro€fmonsters
werdenop die manier24u geëlueerd.
De test werd
in stilstaand
uitgevoerd
water.
De "blancocontroles"werdenop identiekewijze behandeld
(zelfderecipiënten,
als de testmonsters
duurtest,identieketestomgeving,
...).
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Baveneaohílêraultdten hebbenuitsliteníl betrekkingop hd hierbowh wrmelít pneÍobjêd. Aedeehelijke
repmdrctie van dit analtserappafl is slechts toeselatenna schnlelijte toestmníng van het BECE\TÁ.
Na.lere iníomotie ontrcnt de analrsenetrotl. (teícode)
is steeds wrbijEbaor
':uiíroenna
oanvraoE..@): analyseoníl* B.ltdt ac.redítotie,
íloar íld.le.
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3. Resultatel

Het water dat in contact werd gebracht met het testmateriaal "Tridex", werd getest op de
(vaatwas,
toepasbaarheid
voorhet gebruikvoormenselijkedoeleinden
a6rr'asmachine,
toilet,...).
Er werd gekozenvoor regenwater,daar het materiaalveelvuldig in contact zal komen met dit t?e
water.Uitzondering
hieropzijn debacteriologische
testen.Hiewoorwerdulhazuiverwatergebruill,
om geeninitiëlecontaminatie
te hebben.
De bekomenresultatenwerdm getoetstaande vooÍwaard€n
v€rmeldin bijlage2.3.1van VlaremII
(basismilieukwaliteitsnoÍnen
vooroppefllaktewater).
3.1. Chemischo derzoek
p.r!n€ters (testcod€)

2048a7a050

Geleidbdheid25'C (SÁt-003)
ZuuÍe8lad (SAr-004)
Hddheid-tolaal (SAP-02ó)

t 000

t05,2

98,t
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7,61

7,EE

.FH

2,6

(sAP,l89)
Meraren
Ijzer(Fe)
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pEn
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ne4
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lngl

200
200

80
8
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130
8,8
0,4ó
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< 0,01

1,1
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AnionenIc (sAP-055)
NitrictlC

ns N/l

Nirraar IC

mg N/l

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

M. Vercruysse
Gedelegeerd
bestuurder

d laboratorium

Pac.2

dit rcppo1 omvat 3 pagina s

Bore$taande rcsuttaten hebbenuitsluiteríl betrctkias ap hel hietbovq vtuetd pnqfobject. Geneelelikê rcprcdu.tie ed, dil
orobtqappon is lechts toegelatu no lchriJlelijke toutuniig
(e'tcode) i' steedswtkrijsbdat rd s.htilelik

vM het BECEVA. Nadere iníomotie ontmt de oiolrsmethoíle
.d,wads..(B) : dnot le oidu BeLd ac.têiitoiie. ':liteóenns doot nede.
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3,,2, Bqcteriolo sisch ofi.lerzoe
k
(testcode)
prrsmeters

eenh€id

2008070050
thlo

'
Bacreriolosre
Totaalkremgeral
22'C
k!e/100m
Escherichia
Coli

kve/100m

4. Evrluatie
- Het water na contactmet h€t staal"Tridex" voldoetaan de basismilieukwaliteitsnorrnen
voor
(btlage 2.3.1 van Vlarem II) en er is geenabnomaleaangroeivan kiemen
oppervlaktewater
vastgesteld.
Het waterkan dus toegepastworden vooÍ huishoudelijkedoeleinden,zoalsgebruik in
wasmachine,
toilet,ed.

5. Gebruikteanalvs€methoden
T€chniek- íormm€thod€
25'C (SAP'003)
Celeidbaarheid

(SAP-00a)
Zu!nesÍaad

conduclomelscheb€paling,confom
WAC III A 004 enCMÁ 2/l/A.2
potentiomctÍischc
bcpaling,conformWAC IIIA 005en CMA,?2/I/A.l

Hardheid-tolal(SA-P-026)

gcbaeqd op NBN 304
t,ÍiÍnerischeb€paling.
merhodc

(sAP-189)
Meraren

ICP-MS,ISO I 7294confom CMA/2,/L1Bl

AnioncnlC (SAP-055L)
Bact€riologe'

Ionenchromatografi
c, confom WAC4II/C/001enCMTZI/C.3.
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hebbenuitsluiteml benet*i.g op h.t hl.rbovèr eemehl prce[object Gedee|eljke rcproductie ra" dil
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