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Laboratorium Badań
Surowców i Wyrobów Włókienniczych
AB 164
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, 42 6163142, fax 42 6792638
90-520 Łódź, ul. Gdańska 118, tel. 42 2534419, fax 42 2534490
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ŚWIADECTWO Z BADAŃ NR BM 290.1 / 2017 / G / A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: GEOCOVER Sp. z o.o.
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104

2. Nazwą i opis przedmiotu badań: próbka: Agrowłóknina P110 Geocover, zielona
3. Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-06-28
4. Data wykonania badań: 2017-07-07+10
5. Próbki pobrano: próbka o wielkości prawidłowej, w stanie właściwym do badań, pobrana przez
Zleceniodawcę i dostarczona bez Raportu z pobrania próbek

6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badań podanymi w zestawieniu wyników
Zestawienie wyników badań laboratoryjnych
patrz: strona 2/2

Badania wykonała: Iwona Rybak

1.
2.

Wyniki badań dotyczą wyłączf tie przednriotu baqanego.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Świadectwo z badań nie może być powielane fragmentarycznieJ,i.|ecz tylko w
całości.
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3.
4.

Świadectwo z badań zawiera wyniki badań objętych zakresem akredytacji.
'i
Wyniki badań nie objętych zakresem akredytacji, jeśli występują, oz.naczono symbolem *) umieszczonym w tabditi|i wyników

5.

prz,y nazwie wskaźnika.
-Nićpewność pomiaru, jeśli jest określona, została wyz.naczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie'l:\
EA::4/16. Pó:dane wariości-niepewności stanowią niepewność rozszerzoną prz,y poz.iomie uftości 95Cmo i współcż'|ynniku

rozszerzeniak--2.
t'

Data sporządzenia świadectwa: 2017-07-12
Liczba egzemplarzy świadectwa: 4
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Świadectwo z badań otrzymują:
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Świadectwo z badań sporządziła:
mgr inż. Zofia Mokwińska
P_S.?_TgaąTLtŁ?::ł#a ąEg ńssY]łraoqweccśwo z badań

+i.' Wi8kienniczych

i:Łęiłg,##EE3R
Podpis

(x,r ". Beat

DK-25-1W

wydanie z dnia o1.06.2016 r.

/W - I,aboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

Strona 1 z 2

