Аналитичен център за лабораторни изпитвания "Комихрис"
с.Брани поле, местност "Разклона" №20а
Тел. 032 669 611, 032 669 622; факс:032 669 633

Сертификат за акредитация № 134 ЛИ/27.04.2018г., валиден до 31.05.2021г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 5512 / 20.11.2018
1. наименование на пРодУКта:

повЪРХноСтноаКтивни вещеСтва и детеРГенти - пРепаРат за СЪдове
/наименование на пРодУКта – тип, маРКа, вид и дРУГи/

2. заявител на изпитването: ''ГРийн УЪРлд ГРУп''оод, ГР.ваРна, пР. пиСмо № 010109-2018/14.11.2018
/наименование на заявителя, номеР и дата на пРотоКола за вземане на пРоБи и заявКата/

3. метод за изпитване:

БдС 3741т.10:1980

/наименование и номеР на СтандаРтите или валидиРаните вЪтРеШнолаБоРатоРни методи/

4. дата на полУчаване на оБРазЦите / пРоБите за изпитване в лаБоРатоРията:

14.11.2018

5. КоличеСтво на изпитваните оБРазЦи: 1 бр.
опаКовКа: PVC БУтилКа, лаБ. № на пРоБата 8143
пРоБата е пРедоСтавена от Клиента
/фаБРичен номеР на оБРазЦите, КоличеСтво на пРоБите и тяХната маСа, КоличеСтво на паРтидите, номеР на фаКтУРата от вноС, дата на
пРоизводСтво/

6. дата / пеРиод на изпитването:

14.11.2018 ÷ 15.11.2018

РЪКоводител аЦли: Г. ваСилева
/фамилия,подпиС,печат/
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Протокол от изпитване № 5512 / 20.11.2018
7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по Лабораторен
ред № на пробата
1
1

2
8143

Методи
Вид на
стандартизирани
изпитване /
валидирани вътрешно
характеристика
лабораторни
3
4
pH
БДС 3741т.10:1980

Единица на
величината

Резултати от
изпитването
/неопределеност/

Стойност и допуск
на характеристиката
по метода

5
-

6
8,84 ± 0,06

7
-

Условия на
изпитването
8
t = 200±20С

ЗАБЕЛЕЖКА I : Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
ЗАБЕЛЕЖКА II : Ако е необходимо протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания(заключения не се допускат )
само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:
Петя Начева

РЪКОВОДИТЕЛ АЦЛИ: Г. Василева
/фамилия,подпис,печат/
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