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Pľotokol o skrílške vzoľky č.: 2301 0043

Dátum vyhotovenia pľotokolu: 23.0I'2023
Skontľoloval: lng. Jaľoslav Galba PhD', vedúci laboľatóľia
Schválil: Ing. Kataľína Saif Chupíková, nralražéľ kvaliľy
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Názov a adľęsa zćtkazníka: PAvos Voĺláľenská spoločnost', s.ľ.o.
Vel'kom o ľa v ská ?, 4 16 l l 6
90101 Malacky

Miesto výkonu laboľatórnej ěintlosti: Benlolákovská 18/A, Ivanka pľi Dunaji
Miesto odbeľu: ČistiaľeIi odpadových vôd - Lozoľno - odtok 

'

Názov vzoľky: voda Predmet skťršky:
Typ vzoľky: 2-hodinová zlievaná Dátunr prijatia vzoľlĺy
Dáturn oĺlbeľu: l'7 '01.2023 Dátum zač'atiaskúšky:
Typ odberu: akl'eclitovaný Dátum ukončenia skílšky:
odbeľ vzoľky vykonal: AQUASECO s.ľ.o. poĺll'a plánu odbeľov na rok2023

CHEMICKÝ RoZBoR oDPADoVEJ VoDY

A _ ďreditovĺrá skiĺka.
N - tteakteditovaná sk|rŚką/ćilulosł'

stľaľla č': l/l

odpadová voda
I7 .01.2023
t7,0t.2023
Ż2'0|.2023

Upozoľnenie:
Pri akreditovallom oclbelę vzorky vocly je pľíspevok vzoľkovania k celkovej neistote max. l0oń. pľíspevok
neistoty vzoľkovaniaje ľozdiel nredzicelkovou neistotou a neistotou analýZy. ,

Laboratóľiunr nezodpovedá za infoľmácie clodané zákazníkoln, ktoré môžu mať vplyv na platnost'
výsledkov.
V pľípade dodania vzoľky zákazníkom, laboľatóľium nie je zodpovedné za odbeľ a stav cloclanej vzoľky
a výsledky analýz sa vztähujú iba na clodanú vzoľku, ako bola prijatá. Meľadlá a meľacie zariadenią použité
na výkon analýz boli kaliblované alebo oveľené v zmysle platných metrologickýclr pľedpisov.
Pľotokol môže byť ľeplodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súlrlasom skri$obrrého
laboľatóľia.
Výsledky skúšok je možné ľeklamovat' do 14 dní odo dňa pľevzatia pľotokolu. Výsledky sa vzt|ahujú lt
predmetu skúšky.
Vysvetlivky:
|)Pľi stanovení neľozpustených látok bol použitý mernbľánový filteľ od výľobcu Pragochema spol] s ľ.o. s

póľovitosťou 0,85 pm ]

'Reálne stanovená lrodlrota, uvádzaná na poŽiadanie zźtkaznika
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