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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• De categorieën van materialen en producten 

aanduiden die een rol spelen in de uitstoot van 

polluenten, alsook de stoffen die ze kunnen 

uitstoten

• Een overzicht geven van de manier waarop de 

uitstoot van polluenten wordt weergegeven door 

de labels en door de erkenningssystemen van 

gebouwen

• De voornaamste aanbevelingen geven voor het 

ontwerp van een architectuurproject om de 

blootstelling van de gebruikers aan de uitstoot 

afkomstig van bouwmaterialen en -producten te 

beperken 2



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. VOS-uitstoot door bouwmaterialen

II. “Productlabels" tegenover VOS-uitstoot

III. Erkenningssystemen "gebouw" versus 

luchtkwaliteit

IV. Architectuurontwerp: aanbevelingen en 

gezond verstand

(+ Bijlagen)
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I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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• Welke VOS worden er afgegeven?

 +/- 900 verbindingen

 VOS – SVOS – ZVOS

 12 VOS-families:

Koolwaterstoffen aromatisch bv. benzeen, tolueen, xyleen, styreen

alifatisch alkanen

Terpenen bv. a-pineen, limoneen

Alcohol aromatisch bv. fenol

alifatisch bv. ethanol, butanol

Glycols, ethers en glycolesters 

Aldehyden bv. formaldehyde, aceetaldehyde

Ketonen ex. aceton

Zuren ex. azijnzuur

Gechloreerde koolwaterstoffen ex. dichloormethaan

Esters en lactonen ex. vinylacetaat

Ftalaten



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN

5Integrale bescherming bij de uitvoering door projectie van een thermisch 

isolerende stof  - Bron: http://www.renopassive.fr 

Risico op impact op de gezondheid 

van de bewoners…

en van personen die verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering (vaak vergeten)



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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 Voorbeelden van VOS die kunnen worden uitgestoten door bepaalde 

bouwmaterialen en -producten (varieert volgens de 

productsamenstelling – niet-uitputtende lijst als voorbeeld):

BOUWMATERIAAL / BOUWPRODUCT VOS / VOS-groep

Vloerbedekking uit PVC alkanen, aromatische verbindingen, 2-
ethylhexanol, TXIB

Parketvloer uit hout aldehyden C5 – C6, terpeen

Linoleum aldehyden C5 – C11, alifatische zuren, 
benzaldehyde

Rubbervloer Acetofenon, aromatische verbindingen, 
styreen

Kleefmiddel alkanen C9 – C11, tolueen, styreen

Lak alkanen, aldehyden

Verf alkanen, glycol, glycolesters, texanol

Spaanplaat alkanen, aldehyden, butanol, formaldehyde

Bron: Wolkoff, "VOCs measured from common building materials"



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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"In de luchtmonsters werden 

verscheidene polluenten 

geïdentificeerd. Het gaat 

voornamelijk om: 

 benzeen

 tolueen

 formaldehyde

 trichloorethyleen

 tetrachloorethyleen 

 limoneen 

Samen met andere verbindingen 

zijn ze gegroepeerd onder de 

benaming totaal gehalte vluchtige 

organische stoffen (VOS). »

→ zie slides in de bijlage van 

deze presentatie (toegevoegd 

als documentatie):



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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 Recent gebouwde of gerenoveerde gebouwen: hoge concentraties

 De VOS-concentratie in de binnenlucht daalt vaak na enkele 

weken, maanden of een jaar, afhankelijk van de hoeveelheid 

producten die werden verwerkt en de respectievelijke uitstoot. 

 De concentratie kan echter nooit nul worden: na deze periode 

wordt vaak een constante residuele uitstoot waargenomen. 

 Belangrijke invloed van de t° en de luchtvochtigheid (bv. voor 

formaldehyde)

 De WGO heeft aanbevelingen gegeven in de vorm van 

drempelwaarden die niet mogen worden overschreden (waar dit 

mogelijk is)

 Een gerespecteerde drempelwaarde voor een polluent van de 

binnenlucht is geen garantie, te meer omdat er een 'cocktaileffect' 

is



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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https://www.health.belgium.be/sites/default/files/

uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_8794_a

dvice_iaq.pdf 

”Onderzoek heeft aangetoond dat 

er aanzienlijke kwantitatieve en 

kwalitatieve verschillen zijn tussen 

de VOS-uitstoot afkomstig van 

producten die a priori heel 

gelijkend zijn. In werkelijkheid kan 

geen enkel criterium of geen 

enkele lijst van prioritair te 

controleren emissies de volledige 

uitstoot van een product 

weergeven: deze vaststelling 

wordt versterkt door de frequente 

aanpassingen van de producten 

die deel uitmaken van de 

samenstelling en de evolutie van 

fabricageprocedures.”

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_8794_advice_iaq.pdf


I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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”Hieronder een illustratie van deze tendens aan de hand van een 

grafiek met betrekking tot een selectie van muurverven. »



I. VOS-UITSTOOT DOOR 

BOUWMATERIALEN
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II. DE "PRODUCTLABELS" 

TEGENOVER DE VOS-UITSTOOT

+ BELGISCH KONINKLIJK 

BESLUIT
→ zie slides in de bijlage van 

deze presentatie (toegevoegd 

als documentatie)
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II. DE "PRODUCTLABELS" 

TEGENOVER DE VOS-UITSTOOT

Betreft:

 Bekledingen van vloer, muur en plafond 

 Lichte wanden en verlaagde plafonds: schotten, PVC, hout, gips, platen van 

verlaagd plafond…

 Isolatiematerialen: alle categorieën (thermisch, akoestisch…)

 Vensters en deuren: binnen en buiten

 Lijm, kleefstoffen, fixeermiddelen, afwerklagen…

 Beheerd door het Ministère de l’écologie, du développement durable, des 

transport et du logement (Besluit van 19 april 2011)

Zoom op het Franse Emissielabel



14

II. DE "PRODUCTLABELS" 

TEGENOVER DE VOS-UITSTOOT

Zoom op het Franse Emissielabel

Drempelwaarden voor de uitstoot:

Aandachtspunten: 

 De gegevens kunnen 

rechtstreeks door de 

fabrikant geleverd 

worden, zonder 

controle door een 

derde.

 Dit besluit heeft geen 

betrekking op 

kankerverwekkende, 

toxische of mutagene 

stoffen. 
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II. DE "PRODUCTLABELS" 

TEGENOVER DE VOS-UITSTOOT

Drempelwaarde na 28 dagen (in µg/m³)

Kenmerken
Belgisch 

K.B. FR label 
Blaue 

Engel

Nature

Plus

EMICODE

EC1 + EC 1

R ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 nee

TVOS ≤ 1000
≤ 1000 (A) à 

> 2000 (C)
var. var. ≤  60 ≤  100

TSVOS ≤ 100 nee var. var. ≤  40 ≤  50

Carcinogenen

Verordening EG

1272/2008

≤ 1 (C1A, 

C1B)
≤ 1 (*)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (C, M, 

R)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

Tolueen ≤ 200

≤ 300 (A) 

nee nee nee neeà

600 (C) 

Formaldehyde ≤ 100

≤ 10 (A)

var. var.
Deel-

≤ 50 (***) + 

individueel 

≤ 50 (***)

Totaal ≤ 

50 (***) 

+ 

individuee

l≤ 50(***) 

à

> 120 (C) 

Aceetaldehyde ≤ 200
≤ 200 (A) à 

> 400 (C) 
var. var.

(*) lijst beperkt tot trichloorethyleen, benzeen, DEHP en DBP 
(**) + grenswaarde van 10 die niet overschreden mag worden na 3 dagen 
(***) grenswaarde die niet overschreden mag worden na 3 dagen (28 voor Belgisch K.B. en FR label)

Vergelijking (niet-uitputtend) van de eisen specifiek aan verschillende 

labels en referentiekaders:
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT

 De luchtkwaliteit weegt weinig (of zelfs heel weinig) door in de 

evaluatie.

 De hieraan verbonden maatregelen moeten niet verplicht worden 

nageleefd (uitgezonderd voor asbest)

 De ventilatie wordt meer op de voorgrond geplaatst dan de 

beperking van uitstootbronnen van polluenten

 Is niet noodzakelijk "duurzaam” op het vlak van gezondheid... en 

dit ondanks een certificering met behulp van een bekend 

referentiedocument

Voorbeelden…
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT

 Vooraleer de beperking van 

de uitstoot van polluenten 

door bouwmaterialen en -

producten te kunnen 

valoriseren, vraagt BREEAM 

om te voldoen aan de 

ventilatie-eis (hier niet in 

detail weergegeven) als 

voorwaarde(!)
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT

 Uittreksel van de 

tabel die per 

productcategorie 

de 

uitstootwaarden 

weergeeft die 

niet mogen 

worden 

overschreden 
(volledige tabel te 

raadplegen door de 

handleiding te 

downloaden op de site 

van BRE)
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT

Bron: https://www.certivea.fr/uploads/documents/3b5504-

GP_REF_NFHQEBT_NEUF_20150619.pdf 
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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III. ERKENNINGSSYSTEEM „GEBOUW” 

VS. LUCHTKWALITEIT
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IV. ARCHITECTUURONTWERP: 

AANBEVELINGEN & GEZOND VERSTAND

• De voorkeur geven aan complexen van muren, vloeren 

en plafonds

 zonder emissie (opgelet voor de bevestigingssystemen!)

 die geen afwerklagen vergen die een emissiebron van chemische 

polluenten kunnen zijn 

 volgens ontwerpkeuze, esthetische eisen, bouwsysteem…
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IV. ARCHITECTUURONTWERP: 

AANBEVELINGEN & GEZOND VERSTAND

• In geval van een bijkomende aanvoer van materialen en 

producten:

 deze beperken tot wat nodig is

 kiezen voor producten waarvoor geen onderhoudsproducten 

nodig zijn die een uitstoot van chemische polluenten kunnen 

veroorzaken

 Kiezen voor materialen en producten zonder uitstoot, of met een 

zeer lage uitstoot



35

IV. ARCHITECTUURONTWERP: 

AANBEVELINGEN & GEZOND VERSTAND

• De voorkeur geven aan materialen en producten die 

beschikken over een label dat een lage emissie van 

chemische polluenten waarborgt

Aanbevelingen:

 EMICODE EC1+ & Natureplus voor de categorieën waarop deze 

labels betrekking hebben

 Blaue Engel = een goede 2e keus

 Spaanplaten: zero-formaldehyde (voorzorgsprincipe)

Voortaan minstens de vereisten opnemen of hiernaar 

verwijzen in het lastenboek, die geformuleerd werden 

door het Belgisch K.B. voor alle betrokken 

productcategorieën 
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IV. ARCHITECTUURONTWERP: 

AANBEVELINGEN & GEZOND VERSTAND

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Koninklijk Besluit houdende de drempelwaarden voor de

uitstoot in de binnenlucht van bouwproducten voor

bepaalde voorziene gebruiken

Het is verboden om bouwproducten die niet voldoen aan

de drempelwaarden in Bijlage 2 op de markt te brengen,

beschikbaar te maken op de markt en te gebruiken.



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Veel bouwmaterialen en -producten zijn de oorzaak van

de uitstoot van polluenten in de binnenlucht van

gebouwen.

• Het soort emissie en het emissieniveau kunnen niet

worden veralgemeend voor een productcategorie of

voor een merk: dit is specifiek en kan evolueren

wanneer de productsamenstelling of het

fabricageprocedé verandert

• De uitstoot is gewoonlijk hoger in de periode

onmiddellijk na de uitvoering. Hij kan snel of traag

verminderen en er kan een constante residuele uitstoot

blijven bestaan. 37



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De labels voor een lage uitstoot vormen een

betrouwbare referentie. Het is echter belangrijk om de

criteria per product en per label te bestuderen want

deze verschillen.

• Het luik "uitstoot van polluenten door bouwproducten”

is geen onderwerp waaraan veel aandacht wordt

besteed door erkenningssystemen van gebouwen, en

dit ondanks de inzet. Een certificering door zo'n

systeem biedt geen enkele garantie op het vlak van

uitstoot in de binnenlucht.
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Beter voorkomen dan genezen: De voornaamste

stap bij het architectuurontwerp is het gebruik van

materialen en producten die de binnenlucht

kunnen vervuilen te vermijden. Onderzoek de

mogelijkheid om bepaalde afwerkingsproducten te

schrappen, kies voor inerte materialen en geef de

voorkeur aan producten die een lage uitstoot

garanderen.

• Registreer de drempelwaarden in de bestekken en

verwijs naar het Belgisch Koninklijk Besluit ter

zake.
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen: www.guidebatimentdurable.brussels 

9 thema's o.a.:

➢ Welzijn, comfort en gezondheid:

Dossier | Het ademcomfort verzekeren

Dossier | Vermijden van polluenten in het gebouw

➢ Materiaal:

Dossier | Problematiek en uitdagingen van een duurzaam gebruik van materialen

Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en 

keuzehulpmiddelen

Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

Dossier | Duurzame keuze van thermisch isolatiematerialen 

Dossier | Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

Dossier | Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren en 

plafonds

Dossier | Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

40

http://www.guidebatimentdurable.brussels/


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

41

WHO Guidelines for Indoor Air Quality: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

• Vergelijking van emissielabels (synthese)

http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx

• Belgisch K.B. emissie:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits_de_c

onstruction_tcm325-173312.pdf

• « Bâtiments, santé: le tour des labels » - Suzanne Déoux & 

Claire-Sophie Coeudevez. Ed. Medieco, 2011

• « Bâtir pour la santé des enfants » - Suzanne Déoux. Ed. 

Medieco, 2010

• « Le Guide de l’habitat sain » - Suzanne et Pierre              

Déoux. Ed. Medieco, 2004

• « La pollution intérieure des bâtiments » - Suzanne           

Déoux, Ed. Weka, 2002

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx
http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits_de_construction_tcm325-173312.pdf


CONTACT

Liesbet TEMMERMAN

Afgevaardigd bestuurster & coördinatie studies

asbl

Ernest Allardstraat 21/1 – 1000 Brussel

 : 02/537.47.51

E-mail: liesbet.temmerman@ceraa.be 



 Recent gebouwde / gerenoveerde gebouwen: hoge concentraties

 De concentratie daalt na verscheidene weken, maanden of een jaar, naargelang 

de verwerkte hoeveelheid van producten, hun respectievelijke emissie, 

 Na deze periode wordt een constante residuele emissie waargenomen. 

 Drempelwaarde WGO: niet gedefinieerd → principe van voorzorg (= 

vermijden)

Mogelijk betrokken producten en materialen:

Soepele vloerbedekkingen

vinyl

PVC

kunstrubber

Tapijt
synthetisch

met onderlaag in latex

Platen
op basis van vezels

Op basis van hout

Glasvezel Verven

Lijm voor muur- en vloerbekledingen

Bijlage: benzeen (C6H6)



 Recent gebouwde / gerenoveerde gebouwen en lokalen: vaak hoge concentraties

 De concentratie daalt na verscheidene weken, maanden of een jaar, naargelang de 

verwerkte hoeveelheid van producten, hun respectievelijke emissie, 

 Na deze periode wordt een constante residuele emissie waargenomen. 

 Grote invloed van t° en luchtvochtigheid

 Drempelwaarde WGO: 100 μg/m3→ voorzorgsprincipe (= vermijden)

Mogelijk betrokken producten en materialen:

Platen

op basis van vezels gemiddelde dichtheid 

op basis van deeltjes

op basis van hout

Lijmen en 

kleefmiddelen

voor muur- en vloerbekledingen

Meubels Verven

Vernis Lijm

Lak Behang

Huishoudelijke onderhoudsproducten 

Bijlage: formaldehyde (H2-C=O)

file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Formaldehyde-2D.svg


 Vaak gebruikt bij:

• productie van verven

• vervaardiging van elementen uit metaal

• drukwerken 

• droogkuis 

→ milieurisico's + vervuiling van het water

 Opname door waterverbruik: reëel en hoog risico, in het bijzonder in de 

nabijheid van productiezones

→ toegenomen belang van het maken van een aangepaste keuze voor 

materialen en producten (volksgezondheid)

 Drempelwaarde WGO: 4,3 . 10–7 μg/m3

Mogelijk betrokken producten en materialen:

Lijmen en 

kleefmiddelen

voor muur- en vloerbekledingen

Vernis Afbijtmiddelen

Lak Afwerklagen

Schoonmaakmiddelen (als oplosmiddel)

Bijlage: trichloorethyleen (C2HCl3)



 Vaak gebruikt bij:

• productie van verven en inkten

• vervaardiging van elementen uit metaal

• drukwerken

• droogkuis 

• functie van oplosmiddel

• gespecialiseerde schoonmaakproducten 

→ milieurisico's + vervuiling van het water

 Opname door waterverbruik: reëel en hoog risico, in het bijzonder in de 

nabijheid van productiezones

→ toegenomen belang van het maken van een aangepaste keuze voor materialen en 

producten (volksgezondheid)

 Drempelwaarde WGO: 280 μg/m3

Mogelijk betrokken producten en materialen:

Lijmen en kleefmiddelen voor muur- en vloerbekledingen

Schoonmaakmiddelen voor hout Afbijtmiddelen

Vochtwerende afwerklagen Verf en bedrukking

Bijlage: tetrachloorethyleen (Cl2C=CCl2)



 Vaak gebruikt bij:

• inktproductie + textielbedrukkingen

• textiel

• productie van afbijtmiddelen

→ milieurisico's + vervuiling van het water

 Drempelwaarde WGO: 250 μg/m3– jaarlijks gemiddelde

Mogelijk betrokken producten en materialen:

Soepele vloerbedekkingen

Lijmen en kleefmiddelen voor muur- en vloerbekledingen

Platen
op basis van deeltjes

op basis van vezels

Meubels Spuitverven

Vernis Afwerklagen

Lak Kleuren en bedrukking

Schoonmaakmiddelen (als oplosmiddel)

Bijlage: tolueen (CH3)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Tolu%C3%A8ne_structure.png


Betreft tapijten

 Dekt de volledige levenscyclus van het product, vanaf de winning van de 

grondstoffen tot het levenseinde 

 Grote hoeveelheid producten met dit label aanwezig op de Europese markt

 Jaarlijkse controle

Na te leven vereisten:

 Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen

 Beheer van productieafval + recycleerbaarheid van tapijten

 Waterverbruik en -vervuiling gedurende de volledige levenscyclus

 Energieverbruik

 Een bepaald aantal stoffen kan niet worden gebruikt voor de productie 

(kankerverwekkende en gevaarlijke stoffen, CFK's, zware metalen...). 

 Tapijten gemaakt uit wol moeten worden behandeld tegen mijten. 

Bijlage: het GUT-label



Drempelwaarden voor emissies in de binnenlucht:

Bijlage: het GUT label



Bijlage: het NaturePlus label

Betreft alle bouwproducten of -materialen

 Verven, pleisters, vloerbedekkingen, platen voor wanden, plafonds, oliën, 

vernis, behangpapier…

 Label opgericht in 2001, op vraag van Duitse materiaalproducenten

 Dekt de volledige levenscyclus van het product, vanaf de winning van de 

grondstoffen tot het levenseinde

 In België vertegenwoordigd door VIBE vzw

Na te leven vereisten:

 Iedere productcategorie moet voldoen aan specifieke vereisten, die de 

algemene vereisten van Natureplus aanvullen.

 Zeer streng op alle indicatoren, met inbegrip van de gezondheidseffecten



Bijlage: het label Blaue Engel

Betreft alle consumptiegoederen

 Verven, pleisters, vloerbedekkingen, platen voor wanden en plafonds, oliën, 

vernissen, behangpapier...

 Label opgericht in 1978, beheerd door het federaal ministerie van leefmilieu

 Dekt de volledige levenscyclus van het product, vanaf de winning van de 

grondstoffen tot het levenseinde

 Momenteel 12.000 gelabelde producten, in 120 categorieën

Drempelwaarden voor uitstoot:

 Variëren volgens de productcategorie

 Minstens identiek aan deze van het ecolabel EU Flower, en soms strenger

 Raadpleeg de website: http://www.blauer-engel.de



Bijlage: het EMICODE label

Betreft:

 Primers: watergedragen/niet-watergedragen

 Vloeibare kleefmiddelen

 Nivellerende verbindingen op basis van cement of gips

 Mortels 

 Vulmiddelen, stroken en isolatie voor voegen

 Kleefstoffen (al dan niet poedervormig) voor vloerbedekkingen (alle soorten)

 Bevestigingen en (akoestische en andere) onderlagen voor vloerbedekkingen

 Kleefband en membranen

 Afwerkingsproducten voor vloerbedekkingen uit hout

Label opgericht in 1997, beheerd door het ministère fédéral de 

l’environnement, beheerd door de GEV – Association for the Control of 

Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Building 

Materials

 Producten: raadpleeg de website: http://www.emicode.com



Bijlage: het EMICODE label

Drempelwaarden voor uitstoot:

Zeer veeleisend label: uitstekende referentie.


