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Sprawozdanie z badań nr BK_290316_3
Data otrzymanla próbki: 22'03'20L6
Data zakończenia badań: 29.03.2016
Data zlecenia: 17.03.2016

Nazwa i adres Klienta:
Przedsiębiorstwo Przemysłu

Ziemniaczaneto SA w Niechlowie

Numer zlecenia: brak

ul. Przemysłowa 8
52-215 NiechlóW

Próbka
Nazwa próbki: Żelpol skrobia preżelowana
Data produkcji partii 2016-01-28
Dane identyfikacyjne partii 2016.01.282m2
oznakowanie próbki: Żelpol
Skrobia preżelowana
Data pr. 2016.01.28 zm2
Rodza| próbki: skrobia
llośćpróbki: 1x ok.888 g brutto
stan próbki: bez zastrzeżeń
Dane dot. pobierania próbek: Data poboru próbki:16.03.2016
Godzina poboru próbki; 12;10
osoba pobierająca próbkę: Małgorzata Fiebich
ośoba obecna przy pobieraniu próbki: Adam Grabowski
Miejsce pobrania próbki: Magazyn PPZ sA w Niechlowie
Metodyka pobierania próbki: Wedłu8 PN-7 6/ A-7 47 04
,,Przetwory ziemniaczane i skrobiowe.Pobieranie próbek''
Numer wewnętrzny próbki: 941.03'16
Próbka pobrana przez: Klienta
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Data sporządzenia:

29.03.2016
lista ds. analiz

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do zbadanej próbki' sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może
być powieIane inaczej niź w calości. W ciągu 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do zgłaszania
skarg. spraWozdanie z badań zostało sporządzane w 2 egzemplarzach (jeden dla Klienta, drugl dla Laboratorium).
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