
            
 

 
 

 
 

 13/11/2018   תאריך הפקת תעודה: 

                 18-233628תעודת בדיקה מספר              1מתוך  1עמוד 

  תעודת בדיקה מספר - כימיותתוצאות בדיקות                          18-233628

 24/10/18 - 23/10/18 תאריך דיגום  052-9272864 טלפון  תפן תעשייתית מקומית מועצה לקוח

 C 4° 24/10/18 וטמפ' קבלה תאריך  guy@ecowest.co.il מייל   רם איש קשר

 24/10/18 בדיקה תאריך   שומרוני אמיר נדגם ע"י  68 ד.ת התעשיייה גן תפן מגדל כתובת

  דיגום אתר  מורכב סוג הדיגום  רגיל רמת דחיפות

«reviewed»          

מעבדה מספר הדוגמא תיאור   
Composite 
Sampling 

ICP** COD TSS pH Mineral Oil Sulfate Chlorides 
כרום שש 

 ערכי**

18-
233628/001 

7 נקודה  0.1> 87.00 68.00 10> 8.49 21.00 32.00 בוצע + 

תקן/שיטה     SM5220D SM 2540D SM4500 H+B SM 5520 F 
SM4500 
SO42-E 

SM4500CL D  

LOQ   [-] 10 10 [-] 10 5 10 [-] 

מידה יחידת    mg / l mg / l mg / l [-] mg / l mg/l as SO42- mgCl-/l mg / l 

* 
Specification 

for 
Wastewater 

   <800 <400 6.0-10.0 <20 < 200+רשת מי  < 200+רשת מי   

הכרה/הסמכה ב  א  (-) א    ב  א   ב  א   ב  א  א  א    (-) 

 ** בוצע ע"י קבלן משנה ראה קובץ מצורף

 2014-תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( התשע"ד כללי  -דרישות התקן )ערך מרבי( * 
 

 

 הכרות : /הסמכות 

 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים ISO/IEC 17025למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי 

 (GMPג.     הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים )                                       ISO/IEC 17025המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי  .א
 אין הסמכה ואין הכרה  (   -)                    המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.                     .ב

להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט הלאומית הרשות העתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יחס לתעודה במלואה ואין ליש להתי
 .נ"ל הינה אותנטיתהריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית ה. אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים שנבדק.

  

 :   : עירית וייזר חתימה המכון ד"רמנהלת                                :  : חתימה ברק רחלי' גב  סביבה איכות  ראש תחום 

 *** סוף תעודת בדיקה ***


