
AB 610

UBOMTOR|UM CENTRALNE
BADANLEWODY

Oferuje u§ugi z zakresu pobierania
pńbek i badaniawoĘ pzeznaczonej
do spożycia, wód powienchniowych,
podzie mnych, źńQlanych i po§ada
akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmującą
zakesem pobieranie próbek wody
przeznaczonej do spożycia, a także
omaczenia:

- mętności
- barwy
- azotynów
- azotanów
- jonu amonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- chlorkow
- pzewodności el. właściwej
- ortofosforanów
- fosforu ogólnego
- siarczanów
- fluorków
- odczynu
- żelaza ogóInego
- manganu
- chromu ogólnego
- cynku
- glinu
- kadmu
- ołowiu
- niklu
- magnezu
- miedzi
- boru
- baru
- zawiesiny ogólnej
- utlenialności z KMnoł
- chzTc,
- BZTs
- chloru wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

w 22 i 36'C
- grupy coli
- Escheńchia coli
- enterokoków kałowych,
- Clostridia red. siarczyny
- Clostridiumpeffringens
- Pseudomonasaeruginosa
- Salmonella sp.

ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy

m, in. .oznaczenia
- selenu
- tlenu rczpuszczonego
- Suchej pozostalości
- iinne

Laboratońum zatwieńzone przez
Państwowego Powiatowego l nspektora
Sanitamego decyzją z dnia 17.06.2015 r
jest uprawnione do badania Wody
przeznaczonej do spoźycia

AQUA s.A. .
43-300 Bielsko-Biała, ul, 1 Maja 23

Laboratorium CentraIne _ Badanie Wody
43-356 Kobiernice ul. Wodociągowa 8

tel. 33 81 38 531, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl
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SPRAWoZDANIE z BADłŃ wuz64l2o15

Sprawozdan ie opracował

1 w plzypadku próbki dostarczonej przez klienb dane pochodzą od ktienła

WYniki badań odnoszą się wyĘcznie do badanej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości. Każda inna forma wykozystania
wyników wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Centralnego.
lstnieje procedura reklamacji, termin składania reklamacji - 7 dni od odebrania wyniku badań,

Kobiernice, 31.07.2015 r.

Temat Badanie próbkiwody

K!ient REFRESCO Sp. zo.o.
32-650 Kęty ul. Fabryczna 8

Zlecenie Zlecenie z dnia 13.01.2015 r. zaĘestrowane pod
numerem ZRLWo16/2015

cel badania Sprawdzenie pzydatności wody do spozycia

obiekt badań Woda przeznaczona do spożycia
(woda poghodząca z ujęcia podziemnego)

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki{) 22.07.2015 r. godz.74o

Data dostarczenia próbki 22.07.2015 r. godz. 810

Metoda pobranaa próbki A PN-lSO 5667-5:2003
PN-EN lSO 19458i2OO7

lnne istotne informacje

Stan próbkiprawidłowy

na temat próbki:
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Sprawozdanie z badań nr WL/7 6412015

Badania wykonano w dn.*

WYNIK| BADAŃ FEYKocHEMlczNYcH
22.07.2015 r. -30,07,2015 r,

::lw$
i,

:ji

Mętność A < 0,10 NTU PN-EN lSO 7027:2003 pkt,6 1,0
Barwa A 0 mg/L Pt PN-EN lSO 7 887 :201 2 pkt.7 Akceptowalna
LaPan;ll
Liczba progowa zapachu P <{ ToN PN-EN 1622:2006 Akceptowalny
Smak
Liczba progowa smaku P <1 TFN PN-EN,l622:2006 Akceptowalny

pH A 6,7 ł o,z
w temp. 23,1'C PN_EN lSO 10523:2012 6,5-9,5

Żelazo ogólne A 0,068 t 0,011 mg/L PN-73 c_04586/03 0,200
Mangan sA < 0,010 mg/L PN-EN lSO 11885:2009 0,050
Glin sA < 0,020 mg/L PN-EN lSO 11885:2009 0,200
Jon amonowy A < 0,10 mg/L NHł* PNłSO 7'150-1'.2002 0,5
Azotany A 11,9 t t,t mg/L PN-82/c-04576.08 50
Azotyny A < 0,002 mg/L PN-EN 26777:1999 0,5
Pzewodność elektryczna właściwa
w 25'C A 297 łl pS/cm PN-EN 27888:1999 2500
Chlor wolny A 0,28 +, o,oz mg/L PBlUCl2s wyd. 1 z 10.02.2004

na podstiawie testu Hach nr 8021 0,30

] - dotyczy badań prowadzonych w Laboratorium Centralnym AQUA S.A.

!::;::r:i:H::^V:::ii"^*:1l*Y]:111T (tńst",,,q oóxś sp.^z o.o.) iobjęte jegozakresem akredytacji(AB213)S - oznacza badanie wykonane w oddziale saoanie śclóló; i"o"ńi"ńń Óentrilne!ó nbunG.n iai#iltilH;ffiŚ|irj,n.*" u.)

Autoryzował:

Kierownik Laboratorium, mgr inz. Marcin Bujak S ń
WYNtKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

Badania wykonano w dn, 22,07 ,2015 r. - 25.07 .2015 r.

Autoryzował:

Bakterie grupy coli A 0 jtU100 ml
PN-EN lSO 9308-1:201 4-12

0

Escherichia coli A 0 jtU100 ml 0

Enterokokikałowe A 0 jtU100 ml PN-EN lSO 7899-2:2OO4 0
vgolna llczoa mlKroorganżmóW
w temp. (36ź)"C, po (2414) h ^ 0 jtU1 ml PN-EN lSO 6222:2004

Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. (22Ę)"C, po (68ta) h ^ 0 jtU1 ml PN-EN lSO 6222:2O04

Bez
nieprawidłowych

zmian

7e.5lnspektor mikrobiolog, dr Tomasz Szprycha

WYniki badań odnoszą się wYłącz.nie do badanej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości, Każda innap.!|9, *llr?ga pisemnej zgody Kierownika Labordtorium Centralnego.
lstnieje procedura reklamacji, termin składania reklamacji - 7 dni od oJebrania wyniku badań.

forma wykozystania
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Pobrana Próbka wodY w badanym zakres_ie pełnlg wymagania stawiane wo!1ie pżeznaczonej do spoźyciaPżez ludzi okreŚlone w Rozpoządzeniu MiniŚtra ZdrówiaŹ dnia 29 marca 2§07 r. . iaini"i"iimi zmianami(Dz, U. nr 6'l z2007 r. poz. 417; Dz. U. nr 72z2010 poz, 466).

?:n ?. metodę badawczą objętą zakresem akredytacji nrAB 610.
WYnK Pooano Wraz niePewnoŚcią rozszezoną, która wynika z niepewności standardowej pomnożonej pzez współczynnik rozszezenia k=2,który dla rozkładu normalnego.zapewnia poziom ufnośó w pzyblńeniu giĘ--poaana niód"rńóśe Jń f,adań prowadzonych w LaboratoriumCentralnym AQUA S.A. uuagiędnia etap póbrania próbki
NajwyŻsza dopuszczalna ŃaltoŚĆ lub iałres zlodnie z Rozpozszeniem Ministra Zdrowia z dnia z§03,_2907 r w sprawie WymagańdotYczącYchjakoŚci wodyprzeznacżonej dospozyĆiaprzezludzi(Dz.U.nr61 z2007r,,poz,ąli;Ó..-i|.-nilzz2010poz.466)

KoNlEc sPMWozDANlA

Sprawozdanie z badań nr WL/7 64t2O1 5

WYniki badań odnoszą się wyĘca.nie do.badanej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości.
}rynj!ó, *y.?ga pisemnej zgody Kierownika Laboritorium Centralnego.
lstnieje procedura reklamacji, termin składania reklamacji - 7 dni od oJebrania wyniku badań.

klient 1 egz. ala 1 egz.

Każda inna forma wykozystania
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