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Kraantjeswater is heel gezond

Maar let op voor loden leidingen

ماء الحنفية صّحي جدا
ولكن إحترس من الاواسي
ر النصناوعة من الرصاص

Hou uw drinkwater loodvrij!

Waar en welk gevaar?

Lood moet je verwijderen

إبِق ماء شرابك خال من الرصاص
أين و ماهاو الخطر؟

يجب أن تتخلص من الرصاص

 قد يكاون ل يزال هناك ماواسير منصناوعة من الرصاص في

 . ماواسير الرصاص سميكة1970النازل التي بنيت قبل 

 وعادة ما يكاون بها بعج أو عاوج. عندما ل تكاون مدهاونة يكاون

 لاونها رمادي غامق. أفضل الطرق للتعرف على ذلك هاو النظر

 عند عداد الاء أو عند التاوصيلة الاوجاودة تحت السغسلة أو

 الحاوض. الرصاص يخترق مياه الشرب وله تأثير سلبي على

 عمل ال خ وخاصة عند الفطفال النصسغار. أثناء الحمل أو

الرضاعة الطبيعية يخترق الرصاص وينصل إلى جسم الطفل.

Wat te doen in geval van loden leidingen?

 ما يجب القيام به في حالة وجاود ماواسير منصناوعة من

الرصاص؟

قم بإستبدال ماواسير الرصاص بأسرع ما يمكن.
 ل تشرب أو تسغلي الاء الذي بقى أكثر من ساعة في الاواسير.

 قم بتسرية الاء لدة قبل الستخدام. يأكد عدم إستخدامه في

 زجاجة رضاعة الطفل. ل تستخدم أبدا مياه الحنفية لتحضير

الشروبات الساخنة.

Meer info?

مزيد من العلاومات؟

لراقبة مياه شربك يمكنك التاوجه إلى مؤسسة مياه الشرب.

هل لديك أسئلة حاول الخافطر النصحية للرصاص؟
قم إذا بالتنصال بإدارة 

الشراف على النصحة العماومية:
Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen:

Elf Julistraat 45 

9000 Gent

د. أنه سميس و ستيفان أكه
 الهاتف: 60 83 244 09

البريد اللكتروني:
toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaand

eren.be

ماوقع وكالة الرعاية والنصحة:
www.zorg-en-gezondheid.be/leidingwater/#lood

 يمكنك العثاور على الكثير من العلاومات حاول جاودة مياه
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ولكن إحترس من الاواسي
ر النصناوعة من الرصاص

Hou uw drinkwater loodvrij!

Waar en welk gevaar?

Lood moet je verwijderen

إبِق ماء شرابك خال من الرصاص
أين و ماهاو الخطر؟

يجب أن تتخلص من الرصاص

 قد يكاون ل يزال هناك ماواسير منصناوعة من الرصاص في

 . ماواسير الرصاص سميكة1970النازل التي بنيت قبل 

 وعادة ما يكاون بها بعج أو عاوج. عندما ل تكاون مدهاونة يكاون

 لاونها رمادي غامق. أفضل الطرق للتعرف على ذلك هاو النظر

 عند عداد الاء أو عند التاوصيلة الاوجاودة تحت السغسلة أو

 الحاوض. الرصاص يخترق مياه الشرب وله تأثير سلبي على

 عمل ال خ وخاصة عند الفطفال النصسغار. أثناء الحمل أو

الرضاعة الطبيعية يخترق الرصاص وينصل إلى جسم الطفل.

Wat te doen in geval van loden leidingen?

 ما يجب القيام به في حالة وجاود ماواسير منصناوعة من

الرصاص؟

قم بإستبدال ماواسير الرصاص بأسرع ما يمكن.
 ل تشرب أو تسغلي الاء الذي بقى أكثر من ساعة في الاواسير.

 قم بتسرية الاء لدة قبل الستخدام. يأكد عدم إستخدامه في

 زجاجة رضاعة الطفل. ل تستخدم أبدا مياه الحنفية لتحضير

الشروبات الساخنة.

Meer info?

مزيد من العلاومات؟

لراقبة مياه شربك يمكنك التاوجه إلى مؤسسة مياه الشرب.

هل لديك أسئلة حاول الخافطر النصحية للرصاص؟
قم إذا بالتنصال بإدارة 

الشراف على النصحة العماومية:
Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen:

Elf Julistraat 45 

9000 Gent

د. أنه سميس و ستيفان أكه
 الهاتف: 60 83 244 09
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( النظمة الفلمنكية للبيئة) على:VMMالشرب عند 

www.vmm.be/water/drinkwater

Het je nog vragen ?

مازال لديك أسئلة؟
قم بإلقاء نظرة على الاوقع اللكتروني لخبراء البيئة الطبيي:

www.mmk.be/loodindrinkwater

Hoe herken je loden leidingen?

كيف تعرف أن الاواسير من الرصاص؟

. أستخدم الرسم البياني للقرار.1
. التعّرف بناء على صاور عينة2

 . ماواسير الياه النصناوعة من الرصاص يكاون لاونها رمادي.1

 يكاون لاون ماواسير الياه النصناوعة من النحاس بننّي أحمر أو

أخضر فاتح.
 لاون ماواسير الياه النصناوعة من النحاس بننّي أحمر أو

أخضر فاتح.
 . الرصاص ل يكاون مسغنافطيسي. أذا كانت الاواسير2

 مسغنافطيسية هذا يدل على أنها ليست من الرصاص و إنما

هي من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكاون ماواسير الرصاص سميكة وبها عاوج. ل3

 ياوجد قطع للربط بي ماواسير الرصاص و إنما تسغلظة عند

التقافطعات. 
 . الرصاص هاو معدن له لياونة نسبية. يمكن بسهاولة ثني و4

تعاويج ماواسير الرصاص مقارنة بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف عليها و لكن الكثير من الاواسير ماوجاودة5

 في الحائط أو تحت الرضية أو تكاون مدهاونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الاواسير.

BESLISSINGSCHEMA

الرسم البياني للقرار.

1970بناء بنيَ قبل 

يبقى السغنافطيس متعّلق بالاواسير

  بننّي(غير مدهاونة)لاون ماواسير الياه 

أحمر أو أخضر فاتح

 ل ياوجد قطع للربط بالاواسير و إنما

تسغّلظ عند التقافطعات
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 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.
 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 . مواساير الاياه النصنوعة من1 

 الرصاص يكون لونها رمادي.

 يكون لون مواساير الاياه

 النصنوعة من النحاس بننّي

أحمر أو أخضر فاتح.
 لون مواساير الاياه النصنوعة من

 النحاس بننّي أحمر أو أخضر

فاتح.
 . الرصاص ل يكون2

 مغناطايسي. أذا كانت الواساير

 مغناطايساية هذا يدل على أنها

 لايست من الرصاص و إنما هي

من النصلب أو مجلفنة.
 . عادة ما تكون مواساير3

 الرصاص سمايكة وبها عوج. ل

 يوجد قطع للربط بي مواساير

 الرصاص و إنما تغلظة عند

التقاطعات. 
 . الرصاص هو معدن له لايونة4

 نسباية. يمكن بسهولة ثني و

 تعويج مواساير الرصاص مقارنة

بالنصلب أو النحاس.
 . إذا, يمكن التعرف علايها و5

 لكن الكثاير من الواساير موجودة

 في الحائط أو تحت الرضاية أو

 تكون مدهونة. غالبا ما ل يتم

تجديد كل الواساير.

 الاواسير ليست من الرصاص ( هناك

قطع ربط (برغي أو ربطة ضغط))

 هناك احتمال ضئيل أن تكاون هناك

ماواسير من الرصاص ماوجاودة

 الاواسير مصناوعة من الصلب أو

 مجلفنة لن الرصاص غير

مغناطيسي  
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مصناوعة من الرصاص

نعم- ل

في حالة شك قم بالتّصال بسببّاك

Beslissingschema Hoe herken je loden leidingen?

Vertaling Nederlands-Arabisch.
Dit is de vertaling Arabisch van “Kraantjeswater is heel 
gezond“ en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst.
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MEER INFO?

Voor een controle van je drinkwater kan je terecht bij je 
drinkwatermaatschappij.

Heb je vragen rond de gezondheidsrisico’s van lood? 

Neem dan contact op met de afdeling 
Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen:
Elf Julistraat 45 
9000 Gent

Dr. Anne Smis en Stefan Acke 
tel. 09 244 83 60 
email:  toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@

vlaanderen.be
Website Agentschap Zorg en Gezondheid: 
www.zorg-en-gezondheid.be/leidingwater/#lood

Over de drinkwaterkwaliteit kan je ook veel informatie 
vinden bij VMM op: www.vmm.be/water/drinkwater

Het je nog vragen? 

Neem dan een kijkje op de website van de Medisch 
Milieukundigen: www.mmk.be/loodindrinkwater
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DRINKWATER 
LOODVRIJ!

Waar en welk gevaar?

Lood moet je verwijderen

In woningen die ouder zijn dan 1970 kunnen nog 
waterleidingen in lood aanwezig zijn. Loden buizen 
zijn dik en vaak wat gedeukt of kronkelig. Zonder verf 
is hun kleur donkergrijs. Je herkent ze best aan de 
watermeter of bij de aansluiting onder de gootsteen 
of wastafel. Lood dringt door tot in het drinkwater 
en heeft een ongunstige invloed op de werking van 
de hersenen, vooral bij jonge kinderen. Al tijdens de 
zwangerschap of via de borstvoeding dringt lood door 
tot in het lichaam van het kind.

Wat te doen in geval van loden leidingen?

• Laat loden leidingen vervangen zodra het kan.

• Drink en kook geen water dat langer dan een uur 

in de leiding heeft gestaan: laat voor gebruik het 

water een tijdje doorlopen. Gebruik het zeker niet 
voor fl esvoeding van een baby.

• Gebruik nooit heet kraantjeswater om 

warme dranken te bereiden.
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HOE HERKEN
JE LODEN LEIDINGEN?

BESLISSINGSCHEMA

1.  Gebruik het beslissingsschema 

2. Herkenning via voorbeeldfoto’s

JA

NEE

NEE

Gebouw is ouder 
dan 1970

Een magneet
blijft hangen

aan de leiding

De leiding heeft
verdikkingen en geen
aparte koppelstukken

aan de kruispunten

De kans is 
zeer

klein dat 
er loden 
leidingen

aanwezig zijn

Een niet-loden
leiding (met aparte 
(schroef- of knel-) 

koppelingen)

Een leiding 
van staal of 

gegalvaniseerd 
materiaal want 

lood is niet 
magnetisch

Een water-
leiding uit

koper

JA

JA

NEE

NEE

JA

De kans is 
groot dat het 
om een loden

waterleiding gaat

De kleur van de 
(niet-geverfde) leiding 

is roodbruin 
of lichtgroen  v.u

.: R
esu

l Tap
m

az, S
ch

ep
en

 van
 W

elzijn
, G

elijke kan
sen

, G
ezo

n
d

h
eid

 en
 S

p
o

rt, B
oterm

arkt 1, 9
0

0
0

 G
ent

Een loden waterleiding is 
grijs van kleur. Een koperen 
waterleiding is roodbruin of 
lichtgroen van kleur.

Een koperen waterleiding 
is roodbruin of lichtgroen 
van kleur.

Lood is een relatief zacht 
metaal. De leidingen zijn 
makkelijker te plooien en te 
vervormen in vergelijking 
met bv. staal of koper

Lood is niet magnetisch. 
Is de leiding magnetisch, 
dan is het geen lood maar 
wel staal of galvanisé.

Ze zijn dus herkenbaar, 
maar veel leidingen in 
huis zitten verborgen in 
de muur of onder de 
vloer of zijn geschilderd. 
Vaak zijn ook niet alle 
leidingen vernieuwd.

Contacteer bij twijfel 
een loodgieter.

➀ ➃

➁

➄

Loden leidingen zijn vaak 

dikke en kronkelige buizen. 
Een loden waterleiding 
heeft geen koppelstukken, 
heeft wel verdikkingen 

aan kruispunten.

➂

➅

803_LOOD_DRINKWATER.indd   4-6 2/04/13   09:14


	AR_Lood in drinkwater.pdf
	NL_Lood in drinkwater.pdf

