Staal:
Staalreferentie:
Rapport datum:
Status:

E-19-020033/09
Koelwater
20/05/2019
Definitief rapport

LUBRON BELGIUM B.V.B.A.
t.a.v. Kwaliteitsverantwoordelijke
Rijksweg 53
2870 Puurs

Laboratorium ECCA nv is een onafhankelijk laboratorium geaccrediteerd door BELAC volgens ISO 17025 nr. 051-TEST. Erkend door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het
Departement Omgeving en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Resultaten
E-19-020033/09
Datum ontvangst:
Matrix:
Monsternameverslag:
Bemonstering door:
Verpakking:
Staalgegevens:
Staat van het staal:

Koelwater
07/05/2019
Legionella
niet beschikbaar
Lubron Belgium B.V.B.A.
Originele verpakking
Ecom Services-Atlantic House, Noorderlaan 147-2030 Antwerpen
conform CMA/1/B of WAC/1/A/010

Parameter
Legionella species

Resultaat
<200

SOP: LE-MIC-0500-A (Q-E-BIOTOX) - Norm: afgeleid van ISO 11731 en WAC/V/A/005
Methode: membraanfiltratie

Eenheid
kve/l

m

M

Startdatum: 08/05/2019 **

Commentaar
Legionella species en Legionella pneumophila: verhoogde rapporteergrens , slechts 250ml gefiltreerd ipv 500ml.

Dr. Tom Benijts
Operationeel directeur

Legende
(N)Q

analysemethode (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 051-TEST

(N)Q-BIOTOX

analyse uitgevoerd door laboratorium BIOTOX en (niet) opgenomen in de BELAC accreditatie 179-TEST

(N)Q-EXT

uitbesteed naar extern labo (niet) onder accreditatie (extra informatie vrij op te vragen via customerservice@labecca.be)

E

analysemethode opgenomen in erkenning VLAREL

U

Uitgebreide meetonzekerheid van het analyseresultaat (i.e. het 95% betrouwbaarheidsinterval).
Overige meetonzekerheden kunnen opgevraagd worden.

!

buiten specificatie

*

analyse gestart buiten houdbaarheidstermijn

**

monsternamedatum niet gekend, labo kan niet garanderen dat analyses werden uitgevoerd binnen wettelijke houdbaarheid

m

minimum norm

M

maximum norm

(1)

geschatte waarde

Beoordelingen vallen niet onder de BELAC accreditatie. Bovenstaande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de hierboven vermelde proefobjecten.
Gedeeltelijke reproductie van dit analyseverslag is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het Laboratorium ECCA. Stalen en analyseaanvragen
dienen binnen de 24h na monstername in het labo aanwezig te zijn. Het labo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het respecteren van de
houdbaarheden indien deze termijnen niet worden gerespecteerd. Dit is enkel van toepassing op waterstalen, bodem, bodemverbeterend middel (meststof),
bouwstof, afval en waterbodem.

