GebruikvandeAmestestbijhetmutageniteitsonderzoek vanwater

Voordracht gepresenteerd op het vijfde KIWA/VWN-colloquium. Methodenortrwikkeling II

Inleiding
De aandacht van het toxicologisch
onderzoek van water isin de afgelopen jaren
in toenemende mate gericht geweest op
genotoxische stoffen, zowel internationaal
[zie het overzicht van Loper, 1]alsin
Nederland en België [lit. 2-11].
Dit zijn verbindingen die instaat zijn om
schade toe te brengen aan het erfelijk
materiaal van levende organismen,het DNA.
De gevolgen van DNA-schade voor de mens
uiten zich meestal pas op lange termijn.
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Zo kan genetische schade aan lichaamscellen
uiteindelijk kanker tot gevolg hebben
(carcinogeen effect) en kan DNA-schade in
geslachtscellen leiden tot veranderingen in
erfelijke eigenschappen (mutageen effect)
(afb. 1).
In tegenstelling totdemeeste andere toxische
effecten bestaat voorgenotoxiciteitgeen 'noeffect level' (concentratie waarbij geen
schadelijk effect optreedt). Omdat in
principe elk molecuul van een genotoxische
stof DNA-schade kan veroorzaken wanneer
dit molecuul het DNA bereikt, zijn dergelijke
stoffen ook in lage concentraties ongewenst.
Bij het onderzoek naar de mogelijk
genotoxische werking van stoffen speelt de
Salmonella/microsomale mutageniteitstest
(Amestest) een belangrijke rol. In het
onderstaande zal de toepassing van deze test
bij het toxicologisch onderzoek van
drinkwater worden besproken.
Achtergronden van mutageniteitsonderzoek

De ontwikkeling van kortdurende
mutageniteitstesten isopganggekomen door
de verwachting dat kankerverwekkende
stoffen opgespoord zouden kunnen worden
door middel van hun mutagene eigenschappen. De meest gehanteerde technieken
voor de detectie van mutagene effecten zijn
puntmutatietesten in bacteriën of in
zoogdierencellen en chromosoomschadetesten in zoogdiercellen of in intacte
organismen (bijvoorbeeld bananenvliegjes).
Al deze testen hebben een relatief korte duur

verborgen
mutanten

spontane
abortus
geboorteafwijkingen

Afh. 1- Overzicht van degevolgen van DNA-mutaties.

(3 dagen —enkele weken) vergeleken met
carcinogeniteitsonderzoek. In het begin van
de jaren zeventig isde Salmonella/microsomale mutageniteitstest voor deze
doeleinden ontwikkeld door Ames en zijn
medewerkers [ 12],DeAmestest wordt opdit
moment wereldwijd in vele honderden
laboratoria gebruikt bij het mutageniteitsonderzoek. Een groot aantal van de stoffen
die genotoxisch carcinogeen zijn vertoont
een mutageen effect in de Amestest.
In het DNA isde codering van erfelijke
eigenschappen georganiseerd inseries van
basenparen. Mutaties in het DNA treden op
in de vorm van blijvende veranderingen inde
volgorde of samenstelling van deze
basenparen. In de Amestest worden twee
types mutaties onderzocht namelijk
frameshift-mutaties (verschuivingen van
basenparen door verlies of toevoeging) in
stam TA 98 en basenparensubstitutiemutaties (verwisseling van basenparen) in
stam TA 100. De genoemde Salmonellastammen TA 98 en TA 100zijn twee
stammen uit een serie van vijf die werden
ontwikkeld voor de Amestest. Deze
Salmonella-bacteriën beschikken over een
aantal eigenschappen die zeextra gevoelig
maken voor mutagene stoffen (tabel I). Dit
zijn onder andere een relatief permeabele
celwand, het ontbreken van een DNArepairsysteem en de aanwezigheid van een
fouten-gevoelig DNA-herstelsysteem. De
mutaties worden onderzocht aan het gen dat
de histidinesynthese regelt. Deze histidinesynthese isniet mogelijk en kan hersteld

worden via de eerder genoemde frameshift
(TA 98) of basenpaarsubstitutie-mutaties
(TA 100). In beide stammen zullen ook in
afwezigheid van mutagene verbindingen
zogenaamde spontane terugmutanten (his + revertanten) ontstaan. Onder standaardtestcondities ligt dit aantal spontane
his + -revertanten tussen 15en 75 per plaat in
TA 98 en tussen 60 en 220 per plaat in TA
100. De variaties van het aantal spontane
revertanten binnen een laboratorium zijn
meestal kleiner.
De bacteriën die gebruikt worden in de
Amestest beschikken niet over de
zogenaamde microsomale detoxificatieenzymsystemen die in de levers van
zoogdieren aanwezig zijn. Om toch een
indruk te krijgen over de werking van deze
enzymen op de geteste monsters in de
Amestest wordt de microsomale fractie van
een rattelever toegevoegd aan de voedingsbodem. Dit isde bovenstaande fractie van de
fijngemalen levernacentrifugatie bij9.000g,
TABEL I - Eigenschappen van deAmestest Salmonella
stammen TA 9Hen TA 100.
Mutaties

Kenmerken

ria

geen lipopolysaccharide mantel om de cel betere toegankelijkheid voor grotere moleculen.

A uvrB

ontbreken van het DNA schade herstel systeem.

+R

DNA herstel systeem met vergrote kans op
foutief herstel.

his G 46

basenpaar substitutie mutatie (TA 100) geen histidine synthese.

his D 3 0 5 2

frameshift mutatie (TA 98) - geen histidine
synthese.
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TAFïEI. II - Samenstelling vandemutagene respons van
een complex monster in de Amestest.

his

kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een
verbinding dermate toxisch isvoor bacteriën
dat het testen van hogere doseringen niet
mogelijk is.

rev./plaat

Onderscheid tussen drie soorten mutagene verbindingen.
A: direct werkende mutagene stoffen
(geen invloed van S 9 mix)

400

B: direct werkende mutagene stoffen
(inactivatie door S 9 mix)
C: promutagene stoffen
(activatie door S 9 mix)

TA 9 8
300

zonder S - 9 m i x

Test zonder S 9 mix: mutagene respons van A + B
Test met S 9 mix: mutagene respons van

A+C
200

waardoor deze fractie als S9 (Supernatant
9.000 g) wordt aangeduid. Deze enzymen
kunnen bepaalde mutagene stoffen
onschadelijk maken (metabole inactivatie)
en zogenaamde indirecte of pro-mutagenen
omzetten in de werkzame stof (metabole
activatie). Door de combinatie van de testen
zonderen met S9mix kan een indruk worden
verkregen omtrent de aanwezigheid van
verschillende types van mutagene stoffen in
het monster (tabel II). De toepassing van S9
mix blijft echter een globale benadering van
de complexe detoxificatieprocessen die inhet
intacte zoogdier kunnen plaatsvinden.
Uitvoering vande Amestest
De totale uitvoering van de Amestest neemt
ruim drie dagen in beslag. De test wordt
uitgevoerd door 108cellen van een suspensie
in de exponentiële groeifase. het monsteren
eventueel de S9 mix toe te voegen aan 3ml
vloeibare agar. In deze 3ml zogenaamde
topagar iseen spoor histidine aanwezig. Na
mengen wordt de topagar uitgegoten in een
petrischaal waarin een minimale voedingsbodem aanwezig is.In de eerste uren na het
inzetten zullen alle cellen kunnen delen.
Dit isde achtergrondgroei. Alsde histidineis
verbruikt, zullen alleen de his + -revertanten
doorgroeien en na verloop van tijd zichtbaar
worden als kolonies.
Bij de interpretatie van de gegevens krijgt
men te maken met de vaststelling van een
mutageen effect. In 1975heeft Ameszelfeen
definitie voorgesteld van een mutageen
effect. Volgens deze definitie iseen stof of
een monster mutageen indien:
—een toenemende concentratie in de
voedingsbodem een verhoging van het aantal
his + -revertanten tot gevolg heeft
(dosis-effect relatie);
—en als het aantal geïntroduceerde his + revertanten tenminste tweemaal zo hoogis
als het aantal spontane revertanten.
Bijdeze regel kan een kanttekening geplaatst
worden, met nameomdat het aantalspontanerevertanten bijTA 100veel hoger isdan bij
TA 98.In een aantal gevallen zaldaarom een
reproduceerbare verhoging van het aantal
his + -revertanten, zonder dat een verdubbeling optreedt, bijTA 100toch als
mutageen gekenmerkt kunnen worden. Dit
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Afb. 2 - Mutagene respotts van Lekwater met stam TA 9S
zonderS9mix. I: XADpH 7;2: XADpH 2:.?: XAD
blanco; 4; Petroletimetherextructie.

Toepassing van de Amestest bijhet
onderzoek van watermonsters
Water isalszodanig zelden zo sterk
verontreinigd dat mutagene effecten kunnen
worden vastgesteld zonder voorafgaande
concentratie van de organische stoffen.
De randvoorwaarden die hieraan verbonden
zijn, worden besproken in de voordracht van
Noordsij [ 13, zie dit nummer]. De
voornaamste randvoorwaarden ten aanzien
van de Amestest zijn dat het oplosmiddel
waarin het monster wordt geconcentreerd
wateroplosbaar moet zijn, niet toxisch voor
bacteriën en S9 mix en niet mutageen.
Binnen deze randvoorwaarden zijn drie
isolatiemethodes vergeleken: de continuextractie met petroleumether (PE), de
extractie met methanol van gevriesdroogd
materiaal en de XAD pH 7/pH 2isolatie.
In het water aanwezige vluchtige stoffen zijn
vooralsnog buiten beschouwing gelaten
omdat het bij deze groep eenvoudig isom de
individuele componenten te identificeren.

Afb. 3 - Mutagene respons van Lekwater metstam TA 9<S'zonder S9 mix. I: Totaalgevriesdroogd Lekwater;
2: XAD pli 7;.1;Gevriesdroogd Lekwater nadeXADpH 7kolom; 4:XAD pH 2.

REV./PLAAT
300
TA 98
Zonder S9mix

• 2

200-

100

—i

0,25

1

0,5
—•

1

1—

0,75
1,0
LITER EQ./PLAAT

H 2 0(I7) 1984.nr.12

259

stoffen diebijdeze pH geadsorbeerd worden.
Onder standaardcondities kon geen
mutageen effect worden aangetoond in een
tweede XAD-kolom die na de eerste
geplaatst was. Het merendeel van het
mutagene effect waszelfsgelokaliseerd inhet
bovenste deel van de eerste kolom.
Op dezelfde wijze werd het rendement
bepaald van de pH 2stap. Ook hier isgeen
mutageen effect in de tweede kolom aangetoond. Het mutagene effect in de eerste
kolom was echter veel meer over de kolom
verspreid dan bij pH 7.Dit geeft aan dat de
dimensionering van de kolom in de
isolatiestap bij pH 2essentieel is.
De problematiek van de steriliteit van het
eluaat isal door Noordsij besproken [13], en
wordt hier niet behandeld.
Een essentiële stap in de gehele procedure is
de concentratie via azeotrope destillatie.
Deze stap ismoeilijk te onderzoeken. Om
een indruk te krijgen over mogelijke effecten
zijn monsters vergeleken voor en na de
azeotrope destillatie. Hiertoe werden
monsters genomen door grote volumina
water over kleine volumina XAD te voeren
en door de XAD met weinig oplosmiddel te
elueren. Vervolgenswerd heteluaat gesplitst.
Aan één deel werden water, ethanol en
cvclohexaan toegevoegd en dit werd teruggebracht naar hetoorspronkelijke volumevia
azeotrope destillatie. Dit proces werd ook
uitgevoerd met vriesdroogmonsters.
Er werden geen verschillen gevonden tussen
het mutagene effect van deze monsters voor
en na azeotrope destillatie (afb. 4). In de
pH 2 fractie was het rendement van deze
aangepaste XAD-procedure laag,maar men
mag veronderstellen dat een aantal van de
betreffende verbindingen ook in de vriesdroogfractie aanwezig zullen zijn. Hieruit
kan men concluderen dat de azeotrope
destillatie geen meetbare invloed heeft gehad
op het mutagene effect.
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Afb. 4 - Mutagene respons van verschillende monsters vooren naazeotrope destillatie.

terwijl speciale eisen zijn verbonden aan het
testen in de Amestest.
Met XAD werden, zoals hier bijvoorbeeld
bij stam TA 98 zonder S9mix, zowel
bij pH 7 als bij pH 2veel hogere mutagene
effecten gevonden dan met PE-extractie van
hetzelfde monster (afb. 2).Uit de genoemde
voordracht van Noordsij [13]valt op te
maken dat dit vooralgezocht moet wordenin
een lager rendement van de PE-extractie.
Ook in vergelijking met vriesdrogen lijkt het
rendement van de XAD-procedure hoger:
het mutagene effect van XAD pH 7en XAD
pH 2fracties was hoger dan van de
vriesdroogfracties voor en na deze stappen
(afb. 3). Het vriesdroogmonster na de XAD
pH 2stap kon nietwordengetestvanwegede
hoge zoutgehaltes. Het ishier echter nog de
vraag of dit lagere rendement van de
vriesdroogfractie reëel is.of een gevolg van
storende factoren zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van hoge zoutconcentraties.
De vriesdroogmethode isechter bewerkelijk
en komt daardoor niet in aanmerking voor
routinematige toepassing.

harsvoorzuivering, de isolatie (adsorptie en
elutie) en de concentrering. Al deze stappen
kennen hun specifieke problemen. Het XAD
en de gebruikte chemicaliën werden getest
met procedure blanco bepalingen en
veroorzaakten geen toxische of mutagene
effecten, ook niet alsze waren blootgesteld
aan chloor ofchloordioxide. Ditgeeft aan dat
de gekozen procedure geen problemen
oplevert in de Amestest. Bijde adsorptie is
een hoog rendement gewenst. Dit rendement
moet worden gezien tegen de achtergrond
van de doelstelling van de betreffende
isolatiestap. Het rendement vandeisolatie bij
pH 7 ishoog ten aanzien van die mutagene

Afb. 5 - Herhaalbaarheid vande XAD-procedure 14parallelgenomen monsters! incombinatie met deAmestest (twee
onafhankelijke bepalingen met TA 98 zonder S9 mix).
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—wat kan alseen verschil worden
aangemerkt?;
—wat isde betekenisvaneenmutageen effect
in de Amestest in relatie tot de consument?
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A/fe. 6 - Mutagene respons van Rijn-, Maas- en IJsselmeerwutermet stam TA 9H.

De herhaalbaarheid van de gestandaardiseerde procedure isgoed. Dit wordt
geïllustreerd door de overeenkomst in de
respons van vier monsters Lekwater die
gelijktijdig genomen werden (afb. 5).
Eveneens isgebleken dat de monsters lange
tijd bewaard kunnen worden bij- 2 0 °C
zonder dat dit van invloed isophet mutagene
effect.
Enkele resultaten van Amestesten van
watermonsters
Met de standaard XAD-procedure zijn
mutagene effecten aangetoond in oppervlaktewater van Rijn, Maas en IJsselmeer
(afb. 6). Zonder S9 mixwas het mutagene
effect van de XAD pH 7fractie voor TA 98
hoger dan van de XAD pH 2 fractie.
Promutagene effecten werden vooral inde
XAD pH 7 fractie gevonden. In Maas en
IJsselmeer was het mutagene effect in de
pH 2 fractie zonder S9 mix hoger dan in de
pH 7 fractie. Ook hier waren promutagene
effecten vooral in de pH 7fractie aanwezig.
Bijzuiveringsprocessen worden inderegelde
mutagene effecten van de pH 7fractie beter
verwijderd dan dievandepH 2fractie [9, l()].
Dit geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij
adsorptie een rol speelt zoals duininfiltratie
en actieve-koolfiltratie [9. 10].Bij processen
als ozonisatie en chloring spelen andere
factoren een rol. Bij ozonisatie wordt het
mutagene effect inTA 98nietveranderd ofin
geringe mate verlaagd. In TA 100trad een
lichte verhoging op in de pH 2fractie van
watertypes die vóór de ozonisatie niet
mutageen waren [9, 10]. Dit effect verdween
na toevoeging van S9mix.Natoevoegingvan
chloor wordt in veel gevallen een verhoging
gevonden van het mutagene effect inTA 100.
De omvang vandeze verhoging is afhankelijk
van de kwaliteit van het behandelde water
(afb. 7). De afname van het mutagene effect

na chloring die veelal wordt waargenomen in
aanwezigheid van S9 mix kon worden
toegeschreven aan de werking van de
enzymen van deze mix [11].
Interpretatie vande Amestestresultaten
De standaardprocedure van de Amestest in
combinatie met de XAD pH 7/pH 2isolatieprocedure levert betrouwbare en reproduceerbare resultaten op. In de praktijk isal
gebleken dat met deze procedure een indruk
kan worden verkregen van veranderingen in
het mutagene effect van water bij bepaalde
zuiveringsprocessen. Bijde interpretatie van
deze effecten spelen twee vragen:
Afb. 7 - Invloed van chloring op de mutagene respons van
oppervlaktewater na coagulatieensnelftllratïe. (boven) en
na de daaropvolgende koolfiltratie met een looptijd van
circa 3.000 bedvolumina tonder). Despontane revertanten
f± 120) zijn van het totaal afgetrokken.
Rivierwater na coagulatie/sneltiltrat
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De Amestest iseen semi-kwantitatieve
bepaling. Uitspraken over toename en
afname van een mutageen effect zijn
mogelijk. Men dient hierbij zowel de
beperkingen van de test zelf alsook de
beperkingen van de (per definitie) selectieve
isolatieprocedure niet uithetoogte verliezen.
In de test zelf kunnen stoffen interfereren
met het ontstaan van de achtergrondgroei of
met de werking vandeS9mixenzymen. Ook
is nog weinig bekend over onderlinge
beïnvloeding van de mutagene effecten in
mengsels van stoffen. Een kwantitatieve
uitvoering van de test ismet deze
bacteriestammen wel mogelijk maar vergt
aanpassingen en isaanzienlijk duurder dan
de standaardtest.
Naast semi-kwantitatieve uitspraken over
toename of afname van het mutagene effect
zijn ook kwalitatieve uitspraken mogelijk. Zo
kan het mutagene effect in oppervlaktewater
worden gekenmerkt alsoverwegend aanwezig
in de pH 7 fractie, vooreen belangrijk deel
promutageen en voornamelijk effectief in
stam TA 98.Na zuivering worden veel
inactiveerbare mutagenen aangetoond met
stam TA 100en overwegend inde zure
fractie.
De vertaling van een mutageen effect in de
Amestest naar demensisopditogenblik niet
mogelijk. In dit opzicht bestaan er teveel
verschillen tussen de Salmonellabacterie
(semi-permeable celwand,geen DNA-herstelsystemen enz.) en hogere diersoorten
(opname via het maag-darmkanaal,
ontgiftingssystemen, DNA-herstelsystemen
enz.). Een nadere evaluatie van Amestestresultaten kan daarom alleen plaatsvinden
door de positieve monstersteonderzoeken in
zogenaamde additionele testen. Dit zijn
bijvoorbeeld mutageniteitstesten met
weefselkweek van zoogdiercellen of met
bananenvliegjes. Bijdit vervolgonderzoek zal
worden uitgegaan van de aanbeveling van de
Gezondheidsraad, die adviseert om een stof
pas als mutageen te kenmerken wanneer de
resultaten van tweetesten positief zijn uiteen
minimum pakket van drie kortdurende
testen, bestaande uit een test bij bacteriën en
twee testen ineeneukaryotischsysteem[14].
In de tussentijd isde Amestest wel een
geschikte methode om bijhetonderzoek naar
waterkwaliteit en naar de effecten van de
zuivering te blijven gebruiken.

+S9 MIX

+ Cl,
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Verantwoording
De resultaten van het onderzoek zijn verkregen in het
kader van het VEWIN-speurwerkprogramma, alsmede in
opdracht van de RIWA (onderzoek van Rijn. Maasen
IJsselmeer in 1981).
R. Bakker en mw. M . E . F . Bolman hebben bijgedragen
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aan deontwikkelingvandetest.evenalseenaantal
medewerkersvandevakgroepAnalytischeChemie.
TevenswillendeauteursJ.H.Schmits,H.A.A.Houtzager
en H.M.Vermeulen bedankenvoorhettekenwerken
mw.E.vanMaarseveen voorhettypenvanhet
manuscript. DeS9werdbereiddoorhetCIVO-TNO
teZeist.
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Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWANV

27. Mengkranen (regelbare)
Regelbare mengkranen volgens Kwaliteitseisen
nr.65.
Toevoegen: 20. Rubinetterie Teorema S.p.A. te
Lumezzane, Italië (97).

Overzicht van wijzigingen inheteerstekwartaal van
1984 van de lijst van fabrieken die gerechtigd zijn
tot het voeren van KIWA-kwaliteitsverklaringen.

28. Pijpwikkelbanden
b. Kunststofpijpwikkelband volgens NEN 6909.
Wijzigen: 2. Kebulin-Gesellschaft Kettler &Co.
te Westerholt. West-Duitsland (100).
Toevoegen: 3. Coroplast Fritz Müller K.G. te
Wuppertal. West-Duitsland (105).

I KIWA-KEURMERKOVEREENKOMSTE1N
2. Aftapkranen
Aftapkranen volgens Kwaliteitseisen nr. 11.
Wijzigen: 2. WISA BV te Arnhem.

3 1. Soldeermiddelen
Soldeermiddelen volgens Kwaliteitseisen nr. 47.
Wijzigen: 2. WISA BV te Arnhem
Vloeimiddel 'WISA-paste' (pasta).

9. Closets
a. Closetcombinaties, bestaande uit closetpot met
aangebouwde stortbak en bijbehorende vlotterkraan volgens Kwaliteitseisen nr. 43 en nr.43,
Ie herziening.
Wijzigen: 9. Sarreguemines Bâtiment te Vitry-leFrançois, Frankrijk.
14. Produits Céramiques deTouraine te Sellessur-Cher, Frankrijk (53).
16. Céramique te Bischwiller, Frankrijk (7).
Toevoegen: 18. Geberit AG te Pfullendorf,
West-Duitsland (32).
b. Closetpotten volgens Kwaliteitseisen nr. 42.
Ie herziening.
Wijzigen: 14. Céramique te Bischwiller.
Frankrijk (7).
Toevoegen: 15. Dr. Nejat F.Eczacibasi Seramik
Fabrikalazi AS te Istanbul.Turkije (106).
e. Closetpotten voor wandbevestiging volgens
Kwaliteitseisen nr. 77.
Toevoegen: 4. Öspag Österreichische Sanitär-,
Keramik- und Porzellan-Industrie AG te Wenen.
Oostenrijk (38).

34. Stopkranen
a. Stopkranen 3 's" 1 " volgens Kwaliteitseisen
nr. 12.
Vervallen: 9. Masonmagyaróvari
Fémszerelvénygyar te Masonmagyaróvar.
Hongarije (73).

KIWA-kwaliteitsverklaringen

1 2. Fittingen, koppelingen enonderdelen voor
soldeer- en schroefverbindingen
Fittingen, koppelingen en onderdelen voor
soldeer- en schroefverbindingen volgens
Kwaliteitseisen nr. 50, Ie herziening.
Vervallen: 12. Masonmagyaróvari
Fémszerelvénygyar te Masonmagyaróvar,
Hongarije (73).

35. Stopkranen (haakse)
a. Haakse stopkranen 3 /s" volgens Kwaliteitseisen nr. 12.
Wijzigen: 4. WISA BV te Arnhem.
40. Stortbakken (hooggeplaatste)
Hooggeplaatste stortbakken volgens Kwaliteitseisen nr. 34.
Wijzigen: 2. WISA BV te Arnhem.
Klokhevelstortbak met bijbehorende beweegbare
valpijp en vlotterkraan.
42. Stortbakken
Stortbakken volgens Kwaliteitseisen nr. 8 1.
Wijzigen: 1. Geberit AG te Pfullendorf.
West-Duitsland (32).
2. WISA BV te Arnhem.
44. Tapkranen
d. Tapkranen. gecombineerd met een beluchter
volgens Kwaliteitseisen nr. 72. Ie herziening.
Toevoegen: 8. Rubinetterie Teorema S.p.A. te
Lumezzane. Italië (97).
47. Vlotterkranen
a. Vlotterkranen volgens kwaliteitseisen nr. 16

(%").
13. Fittingen (knel-)
Knelfittingen voor de verbinding van koperen
pijpen volgens Kwaliteitseisen nr. 67.
Wijzigen: 3. Jeavons Engineering Company te
Tipton, Engeland (97).
18. Keerkleppen
Keerkleppen voor water volgens Kwaliteitseisen
nr. 25, Ie herziening.
Wijzigen: 2. WISA BV te Arnhem.
2 1 . KUNSTSTOFBUIZEN
a. Waterleidingbuizen van ongeplasticeerde
Polyvinylchloride volgens Kwaliteitseisen nr. 49.
Toevoegen: 7. Omniplast Nederland BV te
Veghel.
c. Hulpstukken van ongeplasticeerde Polyvinylchloride met rubber afdichtingselementen volgens
Kwaliteitseisen nr. 53. Ie herziening.
Wijzigen: 2. Georg Fischer AG te Schaffhausen.
Zwitserland (10).

Wijzigen: 1. WISA BV te Arnhem.
b. Vlotterkranen volgens Kwaliteitseisen nr. 34.
nr. 43 en nr. 60.
Wijzigen: I. WISA BV te Arnhem.
(uitsluitend ter vervanging van vlotterkranen in
stortbakken bedoeld onder nr. 40.2).
6. Sarreguemines Bâtiment te Vitry-le-François.
Frankrijk, (idem in closetcombinaties bedoeld
onder 9a.9).
d. Vlotterkranen volgens kwaliteitseisen nr.43.
1e herziening en nr. 8 1.
Wijzigen: 2. Geberit AG te Pfullendorf,
West-Duitsland (32) (idem in stortbakken
bedoeld onder 42.1).
6. Céramique te Bischwiller, Frankrijk (7) (idem
in stortbakken bedoeld onder 9.a.16).
7. WISA BV te Arnhem (idem in stortbakken
bedoeld onder 42.2).
12. Produits Céramiques de Touraine te Sellessur-Cher. Frankrijk (53) (idem in closetcombinaties bedoeld onder 9.a.14).

