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AB 164

SWIADECTWO Z  BADAN NR BM  40.4 / 2017 / G / A

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

2.   Nazwa i opis przedmiotu badań: próbka: Płachta ochronna Geocover P110 zielona -łączona
podwójnym ściegiem

3.   Data otrzymania przedmiotu do badań: 2017-01-25
4.   Data wykonania badań: 2017-02-07
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

2.     Bez pisemnej zgody Kierownika Ilaboratorium Świadectwo z badań  nie może być powielane fragmen[tii. c.`,'.+i€ lec-~ tylko w
catości.

3.     Świadectwo z badań  zawiera wyniki  badań  objętych  zakresem akredytacji.                                                           'i,t
4.     Wyniki badań nie objętych zak;esem akredytac;i; ;eśli występują, oz.naczono symbolem *) umieszczonym w ,t,;pbeli wyników

przy nazwie wskaźnika.
5.     Niepewność pomiaru, jeśli jest określona, z,ostała wyznaczona zgodnie z zaleceniami z;awart):mi w dokumefti_e-i;ó/ń: -io[i;i;ó-śv-;;ó-śći';;epewności ;t;nowią n;e-pew;ość ;ózszerzoną prz,y poziomie ufi;ości 95Cmo i wsi;,5łcv"iiku

rozszerze#i.ak = 2.                                                                                                                                   Ir`Sl  `     _   -l_..L:;i'.'`JICTWA
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2)    IW -Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. Brzezińska 5/15L 1 e{!;z. a/a
3)    IW -Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych (siedziba ul. Gdańska 118)-1 egz. „`Va

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

patrz: strona 2/2

Badania wykonała:  Iwona Rybak

1.     Wyniki badań dotyczą wyłącznie przedmiotu baqanego.

Świadectwo z badań sporządziła:
mgr inż. Zofia Mokwińska

Osoba autoryzująca Świadectwo  z badań
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