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Protokol o zkouškách
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Typ odběru:
bodový
Odběr provedl: Elheniclcý Milan
10.3.2020 - 13.3.2020 Odebráno dle SOP: SOP Vl (A)
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číslovzorku:
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Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd č.252l2004sb. ve znění pozd.předpisů.
Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.
Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se rýkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách
nesmí bý.t bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukovánjinak než celý.
Interpretace výsledků:
Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č. 25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkratky a označení:

MH - mezná hodnota, NMH - nejlyššímezná hodnota
VAI - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje
A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace
N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena zapoužiti koeficientu rozšířeník-2, což odpovídá hladině
spolehlivosti 9 50Á a nezabmuj e nej istotu vzorkování.
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Protokol vypracoval: Mgr. ŠárkaBryknarová
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..konec protokolu o zkouškách.

