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1.Info betreffende het materiaal

Datum rapport : 14 nei 2008

pÁrmêten (testcode)

20480lau3

2. K€nmerken van het Droefmonster

De testen werden uitgevoerd op proefinonsters van 30cm2.

Dit oppervlak werd ondergedompeld in lL water (resp. regenwater of ultrazuiver water aÍhankelijk

van d€ t€ testen parameter). De monsten werden ondergedompeld, rekening houdend dat elke zijde

meewerkte aan de migÍati€. De proefinonsters werden op die manier 24u geëlueerd. De test werd

uitgevoerd in stilstaand water.

De "blanco confoles" werden op identieke wijze behandeld
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3. Resultaten

Het water dat iÍ contact werd gebracht met het testmateriaal "Carlisle Swe Touglt", werd getest op de

toepasbaarheid voor het gebruik voor menseltke doeleind€n (vaatwas, afuasmachine, toilet, ...).

Er werd gekozen voor reg€nwat€r, daar het mate.iaal veell'lrldig in contact zal komen met dit tlpe

water. Uitzondering hierop zijn de bacteriologische test€n. Hiervoor werd ultrazuiv€r watff gebruikt,

om geen initiële contaminatie te hebben.

De bekomen resultaten werden getoetst aan de voorwaarden vermeld in bijlage 2.3.1 van Vlarem II

(basismilieukwalit€itsnormm voor oppervlaldewater).

3. 1. C hemisch o ndeÍzoek

tt bijldge 2.3. I vat rLarch II (basisniliqkwalileitshotuefi wor oppenlaldewatet)

boratodum

parrmeters (testcode)

204847405J

tío

celeidt@heid 25'c (SAP-003) 1000 102,, 98,5

zuurregrud (sAf-004) 6,5 - 6,5 '7,6E 7.88
Hddheidrotaal (SA?-02ó) 'FH

Metalen (sAP,l89)

Ijzer (Fe) PEN 200 120 t30

Mangaan (Mn) Fg/l 200 l 0

Calcium (Ca) mgl 9,ó 8,8

Magnesiurn (Me) ngtl 0,48 0,46

Anionen IC (SAP-055)

Nitnet IC ms Nn
IO

o,az < 0,01

Nitraêt lC ng Nn 1 , 7 t , 6
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3.. 2. B acte fi ologkch o ndenoe k

prrlm€te.s (testc0de)

240807005i

Bacteriologie '

Tolàalk i€mgela l  22 'C

kadl00r

EscherichiaColi k !d l00ml

4. Evaluatie

- Het water na contact met het staal "Carlisle Sure

basismilieukwaliteitsnormen voor oppefllaktewatd Oijlage 2.3.1

abnormale aangrcei van kiemen vastgesteld. Het water kan

huishoudelijke doeleinden, zoals gebruik in wasmachine, toilet, ed.

5. G€bruikt€ analvsem€thoden
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Geleidbaarheid 25"C (SAP-003) coíductoftebischê bepaling,confom WAC III A 004 en CMA Zll4.2

Zuurtesaad (SAP-004) potentiometÍische bepalins, conroÍn WAC lll A 005 en CMt2/l/A.l

Hddheid'lotaal (SAt-026) uÍner$chc bepalng. melhode gebmerrd op NAN 104

M.talen (SA-P-189) TCP-MS, ISO I 7294 confom CMA/2IIB l

Anionen lC (SAP-055 L) lonenchromtoqafie- co.fom WAC/llVClo0I en CMTZIIC.3.

uitbesteding

h
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