CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 03675/ZL/19

Strona: 2

z dnia 21.03.2019

Stron: 2

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:
Miejsce pobierania
próbek:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH
32-310 KLUCZE, PARTYZANTÓW 1
Leśny Zakątek Ośrodek Rerkreacyjny, ul.
Próbki pobrał:
Kolejowa 15a, Jaroszowiec

Data dostarczenia próbek: 11.03.2019
Stan próbek:
bez zastrzeżeń

Próbki dostarczył:

Pracownik CBiDGP
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer próbki

S.j.*

A

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

02666/03/S/19

Data/godzina pobierania próbki

2019-03-11

Miejsce pobierania próbki / opis

woda wprowadzona do niecki basenowej z
systemu cyrkulacji

Zakres
wykonania Dopuszczalne
wartości
oznaczenia

Liczba bakterii z PN-EN ISO 11731:2017-08
od 1 j.t.k./100
[j.t.k./100ml]
rodzaju Legionella
Filtry membranowe
ml

0

Rodzaj próbki

Woda na pływalniach

Ocena
wyniku

Wyniki badań / Niepewność

SPEŁNIA

nie wykryto

Oznaczenie Liczba bakterii z rodzaju Legionella wykonano wg PN-EN ISO 11731:2017-08 [Matrix A; Procedura 5 - (BCYE agar) i Procedura 7 (GVPC)]
Data rozpoczęcia badania: 11.03.2019
Data zakończenia badania: 21.03.2019
Niepewność: niepewność rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2.
* S.j. - symbol jakości metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyższej tabeli w kolumnie „dopuszczalne wartości’’ przedstawiono wartości jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U. z dnia 02 grudnia 2015r. poz. 2016), natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocenę wyniku do
w/w Rozporządzenia.

Nr próbki:
02666/03/S/19

Stężenie biocydu: chloru wolnego
0,54

[mg/l Cl 2]:

Temperatura wody [ oC]:
27,8

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być
powielane inaczej niż w całości.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

