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2. KenmetkêÍ van het Droefmonster

D€ testen weÍden uitgevoerd op proefmonsters van 30cnf.

Dit opp€rvlak werd ondergedompeld in lL water (resp. regenwater of ulhazuiver water aÍhankelijk

van de te testen parameter). De monsters werden onderg€dompeld, rekening houdend dat elke zijde

meewerke aan de miglatie. De proefmonsters werden op die manier 24u geëlueerd. De test werd

uitgevoerd in stilstaand water.

De "blanco controles" werden op identieke v/ijze behandeld als de teshnonsters (z€lfde recjpjqnien,

entieke testomgeving, ...).
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3. Resultaten

Het water dat in contact werd gebracht met het testmateriaal 'EVALASTIC", werd getest op de

toepasbaarheid voor het g€bruik voor mens€lijke do€leinden (vaatwas, afirasmachine, toilet, ...).

Er werd gekozen voor rcgenwater, daar het materiaal veehuldig in contact zal komen met dit type

water. Uitzondering hierop zijn de bacteriologisch€ testen. Hiervoor werd ulhazuiver water gebruik,

om geen initiële contaminatie te hebben.

De bekomm resultaten werden getoetst aan de voorwaarded vermeld in bijlage 2.3.1 van Vlar€m II

(basismilieukwaliteitsnomen vooÍ oppervlaktewater).

3.1. Chemkch onderzoek

t'r b|lage2.3.1 van lllarch (basisnilidkwaliíeitstouen voar oppetulakttuatet)
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parameters (testcode)

Ev,4USTIC

2008070055

Geleidbaarheid 25'C (SAP-003) I400 t00,6 98,5

ZulneFaad (SAP-004) 6,5 - 8,5 7,88

Hddheid-roldl (SAP-026) .FH 2,7
Meraren (sAP-189)

Ijzer (Fe) tjEA 200 96 1 3 0
Maisaa (Mn) ttgl 200 E

calcium (ca) mgl 8,6 8,8
Ma8nesium (Ms) mgl 4,45 0,4ó
Anioncn lC (SAP-055)

Nitriet IC mg N/l < 0,01 < 0,01

NitÍaat lC mg Nn t , 7
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3.. 2. B actefi olosisch o nderzo ek

p.rineters (testcod€)

EVÀLltsTtC

24U070055

Totaal kiemgetal 22'C

kve/100r

EscherichiaColi kve/l00nl

4. Evaluatie

- Het water na contact met het staal "EVALASTIC" voldoet aan de basismilieukwaliteitsnomen

voor oppervlaktewater Oijlage 2.3.1 van Vlarem ID, €n er is geen abnormal€ aangroei van kiemen

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

wasnachine. toilet. ed.

5. Gebruikte analvsemethode[

Techniek - normmethode

celeidbaarheid 25'C (SA"-003) conductometrische bepaling,confoft WAC III A 004 en CMA 21v4.2

Zuu.tesÍaad (SAP-004) poreDr iomemÍhe bepalinB, conlom wAC lll A 005 en CMA/2/[/4. I

Hedheid-tol@l (SAP-026) titrimetrische bepaling, methode gebasedd op NBN 304

Meralen (sAP-189) ICP-MS, ISO l?294 conlom CMA/2/I/B I

Arionen lC (SAP-055 L) IonenchromtoÍafi e. confoÍm wÀC/IIl/C/o01 en CMA/2/I/C.3.
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