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dla potrzeb potwierdzenia zgodności z lvymaganiami

opis próbek
Nr laboratoryjny

Miejsce poboru,/ etykieta

Próbka:

045951t12t20'.17

Wodocąg publiczny W Kaleniu

Woda pitna

zleceniodawcv

nróbki

uzdatnien iu

U

Dane zwiazane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

045951t12t2017

2017-12-01, gadz.o7 20

Przedstawiciel Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003, PNIEN ISO
194582007

Ocena orqanoleptyczna wykonana podczas pobierania
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data
Data reiestracii w laboratorium r
2017 -12-02, godz.O7 .10

badań
2017-12-O5

2017-12-02

stan próbkiW chwil! dostarczen a do laboratorium nie budzizastrzeżeń
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korozyjnych Wody
Parametr powinien byĆ uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
Akceptowa ny przez konsumentóW ] bez n eprawidłowych zmian.
korozyjnych wody oznaczana W temperatL']rze 25'c
Paramek powin!en byĆ Uwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwości
Dopuszcza się poiedyncze bakterie Wykrywane sporadyczn e' nie W koLejnych próbkach, do 5% próbek W ciągu roku'

Data, wersja i/lub informacie dodatkowe

Norma,/procedura badawcza
PN-EN 1622r2006

Metoda uoroszczona. oarzvsta. wvbór niewvmuszonV

objaśnienia:

A

metodykaakredytowana
Mieisce Wykonan]a badań] TE'teren, Ps - Pszczyna
WańościwynikóW badań popŻedzone znakiem rnniejszości (<) oznaczają L]zyskanie wyniku pon żej do nej granicy oznaczainośc metody'
NiepewnoŚć metody badań fizyko-chemicznych określono ]ako n]epewnośc rozszerzoną' Współczynnik rozszeŻen)a k=2: poziom !fności 95%.
Niepewność rozszerŻoną podano dla analizy'
Autoryzował|
l\/W lvlagda ena Wielgos - Kierownik DziałL] Ana z Nieorganicznych
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-----N n e]szy dokLrment został Wystaw onyżgodnle z

Koniec dokumentu

------

ogólnynrlWalunkar. ŚWiadczen a UsłUg (oWSlJ stanowią e]emeniofeńy. dostępne są na sirone

odszkodowań ]urysdykc] zawar1e W oWŚU
poczyn onymlŻe Z ecenlodawcą Według Jego Wskazówek. ]eśi
LJsługę zrea lzowano W czas e ŻakleseprzedsiawonymWnne]szymdokumence.zgodnlezustaenanr
takowe zosta]y podane SGS Poska sp zoo ponos odpowiedz a ność]edyn e przed Z ecen odawcą n n e]szy dokUmenl nle zwahla stron z rea zowanLa p.aw ] obowiązków
Wyn kalących z zawarvch porozumień
Wsze k e n eaLrtoryzowane zm any nlnle]szego dokumentU podrabanie fa]szowan]e ]ego treŚci formy Wyq ąd! ]est n ezgodne podlegaścganuWśWelleprawa
DokLlment może być Wykorzystywany kop owany W całoścl.kop owan e częśclowe]esi dopuszcza ne po UŻyskanlu p semne] zgody
WszystkeWynk badań i pom arÓw zeslaw one W n n ejszym dokumencie odnoszą s ę ty ko do badanych prÓbek WprzypadkU gdyWdokLrmencezaznarzono.zepróbk
zostały pobrane przez przedstawcea Zlecenodawcy SGSPoskaSp Żoo neponos od pow edz a nośc] za pochodzen e sposób pobranla reprezentatywnośĆ próbki

