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Datum odběru:
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Odběr provedl:

Zákazník Oliberius, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 449

0 a, fll,

§% l""'
Ilkl.Znak

l'y(ilí)h'/.:.a.;.a= === *= a= = *=* a a a= a ' =* = *'?=a

Č. vzorku

Označení vzorku

38046

Chudenice, č.p.215 - OŮ, vz.č.l9/1601

Limitní hodnoty převzaty z přílohy č. l k vyhlášce ě. 252/2004 Sb.
č.vzorku:
Parametr

,iednotka

38046

pg/l
ug/l

Antimon

Selen

Identifikace
NM

norma

7,52 !

20%

max. 5 NMH

38,7 !

20%

max. 10 NMH

zkušební metody
ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 m
ícp 03AlčSN EN ISO 17294-2 íií

Poznámka:

Výsledky označené ! nesplňují limity uvedené v právních předpisech.

Čislice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl pai'ametr stanoven: l -Labtech Brno,Polní 23/340, 639 00 Bmo;
2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy,Pod Nemocnicí 683,339 0l Klatovy;
4a-Labtech Sušice,Pražská 1087,342 0l Sušice

Nejistota měřenf (NM) je definována jako ro:šířená nefistota měření na hladině vý:namností 95 % s koeficientem ro:šíření k=2 a ne:ahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/1 6. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní me=í stanovitelnosti se nejistota
nev:tahuje.

Inforrnace 'Akr" ro:lišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním
ro:sahem akreditace jsou o=načeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v frné laboratoři jako subdodávky jsou o:načeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odbornéhi
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborátoře.
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