CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs
Firma: n.v. SALMON Entec
Brugstraat 10
3890 GINGELOM
tel/fax : 011/832104 - 88.5516
011/883773

K LA NT:
Nr.:

Straat:
Postcode:

Tel:
Frkenningsnummer erkende technicus olgemachrigde instailateur : SV 02017 / SV _9224S'
Tek5sntiman Lannert
ersCrdon Eddy
Adres reservoir : 2.-- -&,. -wwv,..
„..-1. Tekst
Materiaal:
Nominate inhoud reservoir: .3

Buitenwand toegankelijk I
ontoeeankelijk 0

Numrner van het reservoir:
I. Mazoutreservoirs kleiner dan 5000 liter - voor de vervcarming van een gebouw
Datum uitvoering controle:
/k-6 (
Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:
Bizondere opmerkingen:
Controles: Periodieke controle
(2.7-4 ,-• visuele controte van de toebehoren
• overvulbeveiligingssysteem
0 controle aanwezigheid water en sub
0 lekdedectiesysteem
0 certificaat vorige controle
t) *
0 meting potentiaalverschil
• Verdere exploitatie toegelaten (jainefi
0 Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood) *
• visuele controle buitenwand
*Schrappen wat niet past
2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt I. (reservoirs ingedeeld in klasse III)
Datum uitvoering controle: ...../...../ ......
Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:
.........
Bijzondere opmerkineen:
Controles: A Igo-nee/I onderzoek
a) visuele controle uitwendig ziehtbare delen en de (I
algemene staat van de opsiagplaats
0
b) kathodische bescherming
0
C) lekdedectiesysteem
d) overvulbeveiligingssysteem
0
e) controle aanwezigheid water en/of sub
f) certificaat vorige controle
0
0
0 Verdere exploitatie toegelaten (ja/neen)*
g) dichtheidsproef (30 hPaimin lu.)
0
0 Verdere exploitatie toeaelaten mits bepaalde herstellingen
h) verontreinigine buiten het reservoir
i) corrosiviteitsonderzoek
0
0 Merkteken (Groen Oranje - Rood) *
Benerkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f
1k verkiaar de controles IC hebben uagevoerd

Naam & handtekening technicus :

de wet op de ben-riding. van de bodemverontremiging
voorgesihre,;/e=r
j

'aam & handtekening van de klant:

n.v. Salmon r. & c.
brugstraat 10
3890 Gingelom
tel/fax: 011/832104-885516
De onder punt 2 Mt te voeren controles:
een dichtheidsproef is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
een corrosie-onderzoek van de hodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liters en meer en
reservoirs geiegen hinnen een heschermine.szone. 1/en verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden hij het
conformiteitsattest. Dit attest worth mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
een controle van de algemene staat geld enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:

• het opsporen van lekken
• de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
• de toebehoren
• de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid,
• verontreinieing, peilputten)
• de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuipine
Orgnerk ing: voor zo ver mogenlijk worth een cootrole van de algemene staat ook aanbevoIen voor ondererondse reservoirs

De kenmerken:
CiROEN : het reservoir nag verder in gebruik gehouden worden
ORANJE : het reservoir nag nog 6 mganden in gebruik gehouden worden mar mtussen moeten
ROOD

het reservoir mag niet rneer bijgevuld worden en 'noel buiten gebruik gesteld \vorden
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keuring mazouttank

