
20130274          12208                             
 1/3  
 

Onroerend Erfgoed 
 

Joke Buijs 

K. Albert II-laan 19, bus 5 

1210     BRUSSEL 

Het analyseverslag heeft enkel betrekking op het geanalyseerde monster. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data 
van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken 

projectverantwoordelijke(n) van VITO. 

 

: 

Analyseverslag 

8 februari 2013 

Monstercode Klant 2a 

Boorkernen van asbeton Omschrijving : 

Ontvangstdatum : 

: 

23 januari 2013 

Monsternemer 

: Bestelbon/Offertenr. 

: Bemonsteringsdatum 'Klant' 

'Klant' 

Anorganische parameter 

Zie bijlage Speciale anorganische analyse 

Projectverantwoordelijke 
Kristof Tirez 
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Het analyseverslag heeft enkel betrekking op het geanalyseerde monster. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data 
van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken 

projectverantwoordelijke(n) van VITO. 

 
 

  

Bijlage: Bepaling en Ontsluiting 

(CMA en BAM methoden zijn terug te vinden op http://www.vito.be ; indien de methodeverwijzing een testcode met structuur MIM-AN-... 

of MIM-OR-... bevat, behoort de test tot het toepassingsgebied van de accreditatie overeenkomstig NBN EN ISO 17025, cfr. BELAC 

accreditatiecertificaat Nr. 045-TEST) 
 

Speciale anorganische analyse 
Bepaling: Zie omschrijving op document 
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Het analyseverslag heeft enkel betrekking op het geanalyseerde monster. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data 
van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken 

projectverantwoordelijke(n) van VITO. 

Speciale anorganische analyse 
 

Vitocode:  20130274 

 

Omschrijving van de bepaling/ontsluiting: 

 

totaal Cr : ED-XRF analyse 

 

CrVI: alkalische digestie + meting ionenchromatografie met spectrofotometrische detectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyseresultaten: 

 

 

Cr = 54 mg Cr/kg 

 

Cr(VI) = 0.6 mg Cr(VI)/kg 

 


