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Zkušebni laboratrlř č. t]82 akredirovaná ČtA €r.L.'É
L l5ól Františka K|oze 2316,272 0l Kladno

PRoToKoL o ZK()UŠCE č" 4361na|3

Zákazník : INf oRh.l- CONSULT. AQUA s'r'o. Čisb znkázky :

Čislo objednávky :

Dílči objednávka ;

I,říjenr vzorku :

Vyšttřeni vzorku :

* LimiÍ {zdrrrj pro provcdcrrí intcrpretace) l

Vyhtáška č.?52l20o4 Sb. vc znění poz.dějších předpisů

Ukazatele označeni '' !'' jsou nrirrro Iirnit.

sunra vápnik a hořČík (tvrdost) : limit uvádi doporučenou hodnotu

Poznámka k odběru .: o<lběr vzorku není předmětcnr akreditace '

iltísio pr<rvedení zkoušky (pracoviště) :

(l) anatýzy provcdeny pracovištěnr Kladrro (Františka Kloze 2]l6, ?72 0l K|adno)' tel. ]l2 29? l68' 3|2 2q2 l l I

Květenská 4l5
261 0l l,řibrarn ll

2806

I tt.4.2013
t8.4.20l3- 2ó.4.20l3

Metrrdy r. sloupci TYP: ''A.' akr.editovaná zkouška

Výsledky $c týkaji pouze zkoušených vzorků.

Bez pisemného souhlasu taboratoře sc nesmi protokoI reprodukovat jinak neŽ celý.

l-.aboratoř na požádáni poskytne údaje o pouŽi$ch nretodách a souvisejícich předpisech.

Výstedky zkoušek jsou uváděny s ncjistolou měřenÍ q'jádřenou jako roeŠiÍcná nejistota s

coŽ pro nonrrálni rozdčleni cr<tpovídá prar'dčpodobnosti p<lkryti 95 %'

tJváděná nejlstota nezahnluje nejistotu vzorkování a ncvztahuje se na výslcdky pod mezi

kocírcientem rozšíření k-2,

stanovitelnosti,

Vzorek čísltl :
Datum odběru :

Čas odběru :

označení vaorku :

N|isto odběru :

i|Íatrice l
Vzorkov*l :

Způsob ot|běru :

Účet .,dběru .

6058
17"4.2013
l8:00
IK
KŠely - úpravna vody

veř.ejná studna
rákazník
osobnÍ odběr
kontrola

Kočí

rtstearr' zlroušcní - chemické lyšetření

L]\g*zatel _-,
dusičnany

I--r
I

29

r:hloridy 39

suma vápník a t, tv
ik
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Vedoucí Zkušební l*bor*toře Prrha: Gálová Favla, Ing.

Kontroloval :

Protokol vyhotovil:
Počet stran:
Dne:

Hlaváčková Lenka lng.
HlaváČková Lcnka Ing.
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29.4.2013

zástupce
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"l 
leÍena Vi l he| mová

vedouc í ZhrŠěbn i I abo ratoře Prnha, pracovišté P ři bram
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