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תעודת  בדיקה
תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

2014/586 2014/79   הזמנה מספר:תעודת בדיקה מספר:

תאריך אישור תעודה:

מקום הדיגום :

שם הדוגם:תאריך הדיגום:

מצב הדגימה בהגעתה למעבדה :תאריך קבלת הדגימה:

אלעד01/07/2014

01/07/2014

07/07/2014

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

ישוב:

נפתית רמלהמחוז מרכז נפה:מחוז:

טלפון:פקס:שלמה סבגמזמין בדיקה:

כתובת: מ.מ .שוהם

03-9731091052-3315221

רח האודם63 ,שהם73142

תקיןלא

שוהם

כן הדגימות הגיעו בקירור :

איןבדיקות נוספות:מי רשת  -טריהלומתניםסוגי בדיקה:

TWc302' הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס

דוח תוצאות

201407000023
ריכוז יחידותשם פרמטר

מירבי 

מותר

MRL

1006879

רשת 1 בית 

ספר רבין

שוהם

10000299

גן ילדים שכ.

 חמניות

שוהם

201407000024

1006880

רשת גן ילדים 

לשם

שוהם

201407000025

12 תוצאות
שם

מבצע/

תאריך

שיטת

הבדיקה

0.10.2 Bromodichloromethan

e

0.1EPA 524.2מקג/ל מג ויקטוריה 0.1
07/07/2014

לא ישים

15.319.8 Bromoform0.1מקג/לEPA 524.2 מג ויקטוריה 15.3
07/07/2014

לא ישים

<MRL<MRL Chloroform  (THM)0.1מקג/לEPA 525.2 <MRL מג ויקטוריה
07/07/2014

לא ישים

0.71.0 Dibromochloromethan

e

0.1EPA 524.2מקג/ל מג ויקטוריה 0.7
07/07/2014

לא ישים

16.121.0 Total Trihalomethanes0.1מקג/לEPA 524.2 מג ויקטוריה 16.1
07/07/2014

100.0

1 .הריכוז המרבי המותר -על פי תקנות בריאות העם   -איכותם התברואית של מי שתייה  -המהדורה  העדכנית ביותר.

MRL. 2 - רמת הסף המדווחת על ידי מעבדה

כימאית

מג ויקטוריה פרליןשם מאשר:

תפקיד:

חותמת מעבדהחתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט ,שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.
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תעודת  בדיקה
תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

2014/586 2014/79   הזמנה מספר:תעודת בדיקה מספר:

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט ,שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.


