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AQUASECO s.r.o.n

tel.02/4569 1477

Pľotokol o skúške vzorky č.: 2201 0054

Názov a adľesa zźlkazníka: PAvos Vodáľenská nost'o s.ľ.o.
Vel'komo ľa v ská 2 416 l 1 6
901 0l Malacky

Miesto výkonu laboľatórnej činnosti: Beľnolákovská 18/A, I

Miesto odbeľu: Čistiaľeri odpaclových vôd _ Lozorno -
priDunaji

Názov vzorky: voda
Typ vzoľky: bodová
Dátum odbeľu: 20.01'20Ż2
Typ odberu: neakľeditovaný
odbeľ vzoľky vykonal: AQUASECo s.r.o. podl'a plánu

CHEMICKÝ RoZBoR oDPADoVEJ VoDY

kovslĺĺ 18/A' 900 28Ivanka pľi Dunaji
ICO:1'1335264 DIČ 2020850062
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Predmet skúšky:
Dátum pľijatia vzorky:
Dátum zaěatiaskúšky:
Dátum ukoněenia skúšky:
narok2022

odpador,á voda
Ż0.01'2022
20.01.2022
25.0l.Ż0Ż2

Upozoľnenie:
Laboľatóľiutn nezodpovedá za infonnácie dodané
qýsledkov.

lĺtoré môžu mať vplyv na platnosť

V pľípade dodania vzotky zákazníkom. laboratórium nie j zodpovedllé za ođber a stav dodanej vzoľky
prijatá' Meľadlá a meľacie zariadenia použitéa výsledky ana|ýz sa vzťahujú iba na clodallú vzorku, ako bo

na výkon analýz boli kalibľované alebo oveľené v znrysle p
Pľotokol rnôže byt'repľodukovaný iba ako celok, po jehcl
laboľatóľia.

rnetľologickýclr predpisov
lell s písomqýrn súhlasom skúšobného

Výsledky skúšok je moŽné ľeklamovať do 14 dlrí odo ptevzatia pľotokolu' Výsledky sa vďahujú k
predmetu skúšky.
Vysvetlivky:
') Pri stanovení nerozpustených látok bol použiý mem

pórovitosťou 0,85 pm
filter od výrobcu Pragochema spol. s r.o. s

Dátum vyhotovenia protokolu: 25'0|.2022
Skontroloval: Ing. Jaroslav Galba PhD., vedúci laboratória
Schválil: Ing. Kataľína Saif Chupíková, manažéľ kvality

a podpisi
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Metóda stanovenia

STNENISO 1O 523
(ŠPP- l4)

STN EN 872
(ŠPP-l3)

STN ISO 15 705
(Špp-q)

STN EN ISO 58I5.1
(Špp_:)

Rozšíľená
neistota
U (k=2)

+ 0,1

+ 14%

+9Yo

*. lzyo

Výsledok

7,16

I 750')

2 3r0

I 1',70

Merná
jednotka

mg/l

mg/l

mgll

Paľameteľ

pH

Neľozptlsten é ltúky sušené

Chemická spotreba kyslíka
(cHSKc,)
Bioclremická spotreba kyslíka
(BSKs)
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pečiatka:
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