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Beste~
We hebben bij de leveranoer navraag gedaan t a v, het vermelde op het veiligheidsblad van de Ecopu e p-1715. Hun reactie is dat wat op het MSDS blad vs meld staat e kei het product in zijn pu e vorm
betreft en geen betrekking heeft opeen toepassmg m verdunde vorm.
De reden dat deze standaardbepaling opgenomen is op het M5DS is omdat EcoPure geleverd wordt in pure vorm (poeder) en in relatief grote volumes (big bags).
Lozmg m pure vorm m oppervlakte/grondwater kan ongewenst ziin en dient dus vermeden te worden. Men kan zich biivoorbeel d voorstellen dat een groot volume m pure vorm een versta ppmg in een
afvoerkanaal kan veroo zaken.

Het belangnjkste op het MSDS blad aangaande de milieuhygienische kwaliteit betreft de mformatie over aanwezigheid van gevaarhjke bestanddelen overeenkomstig de EU verordening. Het MSDS blad
is daar duide hik over, EcoPure is met psrsistent en met bio accumul eerbas r, het bevat geen PBT of zPzB stoffen en wordt dus beschouwd als met tom ach en geeft geen ophoping in orgamsmen.

Ecopure in Noordse leem is enkel in sterk verdunde vorm toegepast (minder dan 1 op 10 000, oftewel&002%). D reet na toepass ng bindt de f loccul ent zich met de f jne delen. Op het moment dat de
Noordse leem wordt toegepast heeft het een vaste vorm. De fioccul ent heeft dan zijn bindende werk met de mineralen gedaan en is dan dus nauwelijks mobiel.

Samengevat
Deze standaardbepahng is bedoeld voor Ecopure m pure poedervorm. De dosenng m Noordse leem is zeer genng (te verwaarlozen) en zit er vriiwel immobiel in.
Daa bij)ede Ecopure n at toxisch en geeft geen ophoging in organismen. De concl s e is de ook dat Ecop rein de Noordse leem volstrekt onschuldig is en geen risico oor het m lle o mt.

We hopen dat je hiermee voldoende geinformeerd bent. Mocht ie verder nog vragen hebben dan weet je ons te vmdenl

Aa gaande het plannen van de afspraak bij ons in Amsterdam heeft aangegeven erg aag bij te ziin.
Hij wil afspraken pia nen n het M dden Oosten en Nngapore. Op dit moment stege wij voor 9 of 10 mei, zien jullie een mogelijkheid snel duideliikheid te geven over deze data?

Met vn ende li)ka groet,

Vent (WVL)
Verzonden: maandag15april 20191743
Aan:
Onderwerp: RE Notitie Granuhet

@rws.nl&

Hoi +
Het ruwe product/ basis product dat julhe bewerken hoe ziet dat er uit? Is het grof gebroken steen? Heb)e misschien een foto voor mil.
Kun je ook wat zeggen over de wijze hoe het gewonnen wordt. Hoe ziet het matenaal er uit in de steengroeve.7
Ik wil de gedachte toetsen of het matediaa l aangemerkt kan worden als grond toegepast als met vormgegeven bouwstof.

Alvast bedankt.

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberni,com)

Van: @graniet-rmport.nl&
D turn; maandag 15 apr. 20194 16 PM
4 n; (WVL)

Koprw Obontrup com&

Onderwerp: Re: Notitie Granuliet

Cl rws. nl&

Beste~
Bedankt voor je mail en vraag.
De vraag is uitgezet bij de prof».

Inhoudelijk antwoord ontvang je za m.

gr. +
Vani (WVL)
Verzonden: maandag 15 april 2019 14:02
Aan:
Onderwerp: RE Notitie Granuhet

rws.nl&

Beste Q
Dank voor het rapport. Een vraag die het rapport met beantwoord is mijn vraag waarom het vaikgha id eb la d a angeeR dat vermeden moet worden dat EcoP ure P 1715 in afvoerkana la n,
oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Kun je deze vraag beantwoorden.

Op de voorgestelde overlegdata en locatie knipje zsm ent oord.
Een fiine dag,

+31 (0)6~
QQg Denk ook aan het milieu - is printen van deze mail echt nod 9

Van:
Verzonden: 12 2019 1$ :44
Aani
CC: DGRW;
Onderwerpt Notitie Granuliet



Zoals gisteren besproken deze notitie graag m vertrouwen behandelen aangezien eerder gedeelde informatie onterecht tegen ons is gebruikt.
Mogelilke data voor ons ziin 7, 8 en 9 mei 13:00 te Amsterdam.
Laten jullie weten of een van die data past?
In het geval van vragen of opmerkmgen zijn wij uiteraard beschikbaar.

Goed weekend.

Met vnendelijke groet,


