
AQUASECOÖ
AQUASECO s.ľ.o.' Beľnolákovská lĺi/A,900 28lvanka pri Dunaji

1ęl.0214569 1477 ĺČo: llllszsą DIČ: 202b850062

s$\łsProtokol o skriške vzorky č.: 230Í 004Ż

Názov a adręsa ztlkazníka:

strana č.: l/l
Miesto výkollu laboľatórnej činnosti: Bęrnolákovská l8/A, lvanka pľi Dunaji
Miesto odberu: Čistiareri odpadových vôd - Lozoľ11g - pľítok
Názov vzoľky: voda Pľedmet skĺlšky:
Typ vzoľky: bodová Dátum pľijatia vzoľky:
Dátum odbeľu: l7.01'2an Dátum zaěatiaskúšký:
Typ odbeľu: neakľeditovaný Dátum ukoněenia stilsty
oclbeľ vzorky vykonal: AQUASECO s.ľ.o' podl'a plállu odbeľov na Iok 2023

CHEMICKÝ RoZBoR ODPADOVEJ VODY

Upozoľnenie:
LaboľatÓrium nezodpovedá za inťoľmácie doclané zákaznílĺom, ktoľé môŽu mať vplyv lra platnosť
výsledkov.
V pľípacle dodania vzoľlĺy zźlkazníkom, laboľatóľiurn rrie je zodpoveclné za odber a stav dodanej vzoľky
a výsledky analýz sa vzťahujli iba na dodanú vzoľku, ako bola pľijatá. Meľadlá a meracie zariadeniá pouŽité
tla výkon analýz boli kalibľovallé alebo ovetené v zmysle platných metrologick.ých pľedpisov.
Protolĺol lnôŽe byt' rcpľoclukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomnýnr stlhlasorn skúšobného
laboľatóľia.
Výsleclky skúšok je možné ľeklamovať
predmetu skúšky.
Vysvetlivky:
') Pľi stanovení neľozpusterrých látok bo

póľovitostbu 0,85 pm

PAvos Vodáľenská spoločnost', s.r.o.
Vel'lĺom oľa vsl<á'2416 l 16
90101 Malacky

Req No 269/s-22łj

A _ akreditovalIá shiśka,
N - ueirlĺeditovalĺĺ shiśka/ćinĺosť

oclpadová voĺJa
17.01.2023
17 '0l.Ż023
22.0t.2023

clo 14 dní odo dňa plevzatia pľotokolu. Výsledky sa vzťahuiťl k

l použiqý membránový filter od výrobcu Pľagochema spol. s ľ'o. s

Dátum vyhotovenia pľotokolu: 23'0l'2023
Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD'' vedúci laboľatóľia
Schválil: Ing. Kataľína Saif Chupíková, manažéľ kvality
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STN ISO 6778
(Špp - z)

STN EN ISO 58I5.I
(ŠPP_3)
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STN EN 872
(ŠPP_ 1 3)

STN EN ISO 10 523
(ŠPP- l4)
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