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Zlecenie z dnia: 2018-07-12, numer systemowy: 18016424

obszar regulowany prawnie

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

12409,1l0712018 Probka 1778-W l 18 (niecka pływacka)

2018-07-11
próbka jednorazowa

2018-07 -13, godz. 1 0:41 2018-07-13 2018-07-17

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslżeżeń
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podstawa realizacii

obszar badań:
Cel badań:

,pis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta
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Próbka:

woda basenowa

Nr laboratoryjny
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Data pobierania próbkobiorca Metoda pobierania
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Pszczyna 2018-07-1B

PN-EN lSO 10301:2002 (A)

PN-EN lSO 10301:2002 (A)

PN-EN lSO 10301:2002 (A)

PN-EN lSO 10301:2002 (A)

PN-EN lSO 10301:2002 EM) ś 0,1 ł) z,z

NDS - zgodnie zRozpoządzeniem Ministra zdrcwia z dnia 9 listopada 2O15r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Woda na
PłYwalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016) - woda w niecce basenowej, z uwzgĘdnieniem brodzików do zabaw dziecĘcych.
7) z'2 Suma THM - wańŃĆ oznaąa sumę stęźeń łliązków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

bjaśnienia:
-n - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
WańoŚci wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie Wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
NłepewnoŚĆ metody badań fizyko-chemicznych okreŚlono jako niepewność rozszeżoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.
Niepewność lozszeżoną podano dla analizy.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz organicznych
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----- Koniec dokumentu ----
Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnymi \^/arunkamiNlnleJszV doKument został WYstawiony zgodnie z Ogólnymi \^/arunkami Świadczenia Usług (oWśU stanowią elemónt orerty, oostępne są n" strorx",

odszkodowań i jurysdykcji zawańe W oWŚU.
usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. SGS Polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnoŚĆ jedynie przed Zleceniodawą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
wynikających Z zawartych porozumień.
wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument moŻe bYĆ wYkozystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody,
WszYstkie WVniki badań i PomiarÓW zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek, w'pr.ypadlu, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane pŻez przedstawiciela Zleceniodawcy, scs Polska Sp, z o,o, nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki,
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aznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne
wańości 1xos;

wskźników124091l07l2o1l

Trich lorometa n (Ch loroform) mdl 0,013 t0,004 Ps Bs ś 0,03
Bromodichlorometan pg/l < 4,o Ps Bs
Tribromometan (Bromoform) ps/l < 4.o Ps Bs
Dibromoch lorometan pg/l < 4.0 Ps Bs
Suma trihalomeianóW (THM) mcy'l <onlA Ps BS

Norma/procedura badawcza Data, wercja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN lSO ,10301 :2002 ('i') Suma trihalometanów (THM) jako suma sęióń związrOw: tricnloóńótaą uńńooicnloronffią
dibromochlormetan, tribromorTletan


