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Tarnowskie WodocĘgi Sp. z o.o.
ul. Narutowicza37

Zlece n ie z dnia,. 20 1 8-07 -1 2, n u mer systemowy: 1 80 1 6424
obszar regulowany prawnie

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Probka 177 9-W l 18 (niecka rekreacyjna)

2018-07-11

probka jednorazowa

20 1 8-07 -1 3, godz.1 0:41 2018-07-13 2018-07-17

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslżeżeń

BADAŃ NR sB/68487 to7 I2o18
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/68487lo7l2o18

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 EŃ)

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 201 5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz, U. 2015r., poz.2016) -woda w niecce basenowej, z uwzgĘdnieniem brodzików do zabaw dziecĘrych.
7) z2 Suma THM _ wańość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

bjaśnienia:
'.-A 

- metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność lozszeżoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność lozszelzoną podano dla analizy.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych
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----- Koniec dokumentu -__-
Niniejszy dokument został lvystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWŚU
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym W ninie.iszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i Według Jego WskazóWek, jeśli
takowe zostały podane. SGS Polska sp. z o,o, ponosi odpowiedżialność 1edynie przed Zleceniodawą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
Wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fał§zowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w śwletle prawa.
Dokument może byó Wykorżystywany i kopiowany W całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczaIne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawlone W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek, W przypadku, gdy W dokumencie zaznaczono, źe próbki

zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, scs Polska sp, z o,o, nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne
wartości 1ttos1

wskaźników12409ila7l2o1ź

Trichlorometan (Chloroform) mdl 0,023 i0,007 Ps BS ś 0,03

pg/l < 4.o PS BS

Tribromometan (Bromoform) pg/l < 4,o Ps Bs

Dibromochlorometan pg/l < 4.0 PS BS

Suma trihalometanów (THM) mc/l o 023 t0 0o7 Ps Bs <Oj7)z,2

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN lSO 10301 :2002 ('i'i Suma trihalometanów (THM) jako suma stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan,
r{ihrnmnnhlnrmAf .n trihr^mńm6ł.n


