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lnfo betreffeDde het materiaal

p.rrn€ters (testcod€)

2008070050

2. Kenmerken valr het Droeímonster

De testen werden uitgevoerd op proeftnonsters van 30cmz.

Dit opperulak werd ondergedompeld in lL water (resp. reg€nwater of ultrazuiver water aíhankelijk

van de te testen pammeter). De monste$ werden onderg€domp€ld, rekening houdend dat elke zijde

meewerke aan de migratie. De proefmonstem werden op die Ínanier 24u geëlueerd. De test werd

uitg€vo€rd in stilstaand water.

De "blanco controles" werden op identieke wijz€ behandeld als

duur test, identieke testomgeving, ...).

Nanc Saeyer
Afdelin shoofd laboratorium

de testmonsters (zelfde recipiënten,

M. Vercruysse

Gedelegeerd bestuurder

dit rapport onlat 2 pagina's

Bovenstoande rcs taten hebben uitsluitênd betrckkihg ap h.t hierbord emelíl proeíóbject. Gerteeleliike

rcproíluctie vo. dit dndlltercppod is slechts taeEelatm na schillelijka to6te4ming voa het BECEtvÁ.

Nodere inJomatie ontrert de a,sltsdethode (t6tcodc) is steeds yeftnjEbsa 
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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€bruik voor mms€lijke do€leinden (vaatwas, afwasmachine, toilet, ...).

Er werd gekozm voor rcgenwater, daar het materiaal veelwldig in contact zal kom€n met dit type

water. Uitzondering hierop zijn de bacteriologische testen. Hiervoor werd ultrazuiv€r water gebruik,

om geen initiële contaminatie te hebben.

De b€komen r€sultatm werden getoetst aan de voorwaarden vermeld in bijlage 2.3.1 van Vlarcm II

(basismilieukwaliteitsnomen voor oppeÍvlaldewater).

3.1. Chemhch onderzoek

t) bijtase 2.3 I va, natea I (bAishilièukwdliÍêitsnomah too, oppedlahewtei

Afdelingshoofd laboratorium

parrmeters (tesicode)

2048474050

Geleidbdheid 25'C (SÁt-003) FS/cm ta00 t05,2 98,5

ZuuÍegÍud (SAr-004) 6,5 - 3,5 7,61 7,88

Hardheid-tolaal (SAP-026) .FH

Meraren (sAP-189)

Ijzcr (Fo) PBll 200 80 l l 0

Mosam (Mn) rg1 200 E 4

calcium(ca) mctl 9.4 8,6

Masnesium(Ms) mE| 0,4ó 0,46

Anionen IC (SAP-055)

Nitriet lC mg Nn
t 0

<0,01 < 0,01

Nitr@t IC mgN/ l 1 , 1

M. Vercruysse

dit ruppofl omvat 3 paAina's pac. 2

Bovennoande resuttaten hebben unstuitend betrcktiac op het hieóaee" |emetít ptoaÍabject. Ge4eeltelijNe rcprcductie edn dil

aadltsercpport it slechtt toegelatq no schriJlelikz to6temming van llet BECEVÀ. Nodm inÍomatie ontdt í]e an4wdhade

(tatcode) is 'teed' krhjsbsdr 
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3.. 2. B acíefi olosisclt o nderzo ek

parM.rerr (testcod.)

2008070050

Bacleriologie,

To'dl k icmgeral 22oC

kv./100r

EscherichiaColi kve/l00ml

4. Evrluatie

- Het water na contact met het staal "Hertalan" voldoet aan d€ basismilieukwaliteitsnormen voor

oppervlaldewateÍ (bijlage 2.3.1 van VlaÉm II) en er is geen abnormale aangroei van kiemen

vastgesteld. Het water kan dus toegepast worden voor huishoudelijke doeleinden, zoals gebruik in

wasmachine. toilet. ed.

5. Gebruikte lnrlYsemethoden

T€chnick- noÍInm€thod.

Celeidbaarheid 25"C (SA-P -003) condu.lomerrsche bepahng.conÍom wAC lll A 004 e1 CMA 2 I A.2

zuunesrad (SAr-004) potentioheÍische bepaling. conform WAC III A 005 en CMÁJ2I/A.I
Hedheid-totaal (5A?-026) titrimetnsche bcpalinÈ, nethode gcbas€erd op NBN 304

Metalen (SAP-r89) ICP-MS, ISO I 7294 confom CMÀJ2/|/Bl

Anioncn IC (sAP-055 L) IoncnckomtogÍafie, confom WAC/Ill/C/001 en CMd2ll/C.3.

Bacleriologie I uitbeÍedine
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M. Vercruysse
Gedelegeerd bestuurder
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