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2, K€nmetketr vap het Droefmouster

De testen werden uitgevoerd op proefinonsters van 3ocm'z.

Dit oppervlak werd ondergedompeld in lL water (resp. regenwater of ultmzuiver water aÍhank€lijk

van de te testen paramet€r). De monsters werden ondergedompeld, rekening houdend dat elke ztde

meewerkfe aan de migÍatie. De pÍoefmonsters werden op die manier 24u geëlueerd. De test werd

uitgevoerd in stilstaand water.

De "blanco controles" werden op identiek€ wilze behandeld als de testmonsters (zelfde recipiënten,
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3. Resultaten

Het water dat in contact werd gebracht m€t het testmateriaal "Tiplon", w€rd getest op de

toepasbaarheid voor het gebruik voor menselijke doeleinden (vaatwas, a6tasmachine, toilet, ...).

Er werd gekozen voor regenwater, daar het mateiaal veellllldig in contact zal komen met dit gpe

water. Uitzondering hierop zijn de bacteriologische test€n. Hiervoor werd ultrazuiver watff g€bruik,

om geen initiële contaminahe te hebben.

De bekomen resultaten werden getoetst aan de voorwaarden vem€ld in bijlage 2.3.1 van Vlarem II

Oasismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater).

3. l. Chem isch o nderzoek

tr bijlage 2.3.1wa norent II (bosisnilieukealiteitsnorden wol apperulaílewoter)

1,W
\J Nancy Pe Saeyer

Afdelingshoofd laboratorium

parameters (testcod€)

2048474053

Geleidbsarheid 25'C (SA?-003) 11S/cm I004 l0?,9 98,5

ZuuÍ€graad (SAP-004) 6,5 8,5 1,68 7,88

Hudheidlotaal (sAP-026) .FH 2,7

Metalen (sAP-189)

liq (FO F8/l 200 t20 1 3 0

Mansaan (Mn) Fg/r 200 l 0

calciuft (Cà) mgn 9,6 8,8

Magnerium (Ms) mg4 0,48 0.46

Anionen IC (SAr-055)

Nitiet IC ng N/l
1 0

0,02 <0,01

NitÍaat IC ms N/l ) , 7 1 , 6
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3,.2, Bacteríolosisch o deÍzoek

param€ters (testcode) €enheid

2408070053

Bacteriologie '

Toraal kremgetal 22'c

kv€/l00ml

EschcrichiaColi kve/l00ml < l

4. Evaluatle

- Het water na contact met

oppervlakewater (bijlage

vastgesteld. Het water kan

wasmachine, toilet, ed.

5, Cebruikte analvsemethodetr

het staal "Tiplon" voldoet aan de basismilieukwaliteitsnoÍnen voor

2.3.1 vatr Vlarem II), en er is geen abnormale aangroei van kiemen

dus toegepast worden voor huishoudelijke doeleinden, zoals gebruik in

Techni€k - normmèthod.

Cel€idbaarheid 25'C (SÁP-003) conductomctrisch€ beDalins.coÍfonn wAC IIIA 004 en CMA 2/l/A.2

ZuunegÍrrd (SAP-004) porennom€rische bcpaling. confom wAC lll A 005 cn CMtu21,A I

Hardheid-tot@l (SAP-026) tiíimerische bepaling, methode gebdeerd op NBN 304

Mcralcn (sAP,l89) ICP'MS. ISO 17294 conform CMÁ'/2rts I
Anionen lC (SAP-055 L) lonenchrohatoSÍafie, confom wAC4lUC/001 en CMA/ZUC.J.
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