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2. Kenmerkenvalr het Droeímonster
De testenwerdenuitgevoerdop proeftnonstersvan 30cmz.
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Bovenstoandercs taten hebbenuitsluitênd betrckkihgap h.t hierbord emelíl proeíóbject. Gerteeleliike
rcproíluctie vo. dit dndlltercppod is slechts taeEelatm na schillelijka to6te4ming voa het BECEtvÁ.
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3. Resultaten

Het water dat in contact werd gebncht met het testmateriaal"Her1alan", werd getest op de
toepasbaarheíd
voor het g€bruikvoor mms€lijke do€leinden(vaatwas,afwasmachine,toilet, ...).
Er werd gekozm voor rcgenwater,daar het materiaalveelwldig in contact zal kom€n met dit type
water. Uitzonderinghierop zijn de bacteriologischetesten.Hiervoor werd ultrazuiv€rwater gebruik,
om geeninitiële contaminatiete hebben.
De b€komenr€sultatm werden getoetstaan de voorwaardenvermeld in bijlage 2.3.1 van Vlarcm II
(basismilieukwaliteitsnomen
vooroppeÍvlaldewater).
3.1. Chemhch onderzoek
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3..2. Bacíefiolosiscltonderzoek
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4. Evrluatie
- Het waterna contactmet het staal"Hertalan" voldoetaand€ basismilieukwaliteitsnormen
voor
oppervlaldewateÍ(bijlage 2.3.1 van VlaÉm II) en er is geen abnormaleaangroei van kiemen
vastgesteld.
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doeleinden,
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