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CENTRuM BADAŃ JAKoŚcl

oGRANlczoNĄ oDPoWlEDZlALNoŚcĄ

59-301 Lubin' ul M' Skłodowskiej-Curie 62
tel. 76 746 99 00, fax 76 746 99 07
NIP 692-16-39-177

'

spółka zarejestrowana W sądzie Rejonowym dla Wrocławia _ Fabrycznej We Wfocławiu' IX Vwdział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000026554 Kapitał zakładowy spółki Wynosi 11 818 200 zł

Wydział Kontroli Jakości''Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4
adres: ul. Marii skłodowskiej-curie 187a' 59-301 Lubin

łel. 767299 154

fax

76 72 99 155

Laboratorium badawcze a kredytowane przez
Polsk ie C entrum Akredyta cj i,
sygnatariusza porozumień EA MLA i lLAc MPA
dotyczących wzaiemnego uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 112
AB 412

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR WKJ-4/1634/2017

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

PRŻEDslĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMN|ACZANEGo s.A' W NlECHLoWE

Adres klienta:

PRzEMYsŁoWA 8
NlEcHLÓW 56-215

Umowa/Zlecenie:

(6

047) z dnia 14-02-2017

Vwniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektóW Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o. o' nie Wolno powielać
fragmentÓW sprawozdania Ż badań.

cBJ sp' z

o. o'; zatącznik nr Vll-00.02'03-LlMs'1; waŻny od 12.2o'l4
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sprawozdanie z badań nr WKJ_4/1634I2017 wYdane pŻez laboratorium akredytowane nr AB 412

obiekt badań/próbka:
Nazwa badanego materiału/obiektu:
1.

Kod laboratoryjny: 701

zywność- zywnoŚć
Numer próbkj-LlMs: K00232962001
Próbka _ skrobia preżelowana Żelpol' Miejsce pobrania próbki:
Magazyn PPZ SAw Niechlowie. Data produkcji patlii. 14.O2.2O17'r.
Dane identyfikacyjne pańii: 1 4'o2'2017zmT' Rodzaj opakowania
produktu: worek papierowy wielowarstwowy a 20k9. Jednostkowa
masa próbki: 1kg' Rodzaj opakowania prÓbki: zawiązana torebka
foliowa.

sposób

i

data pobierania próbek:

14-02-2017

Próbki zostav pobrane i dostarczone do laboratorium przez
Zleceniodawcę'
Procedura pobierania próbek: PN-76/A-74704' Harmonogram
pobierania próbek: brak' Dane zgodne z ośWiadczeniem
Zleceniodawcy.

Data pŻyięcia badanago materiału do badań do

laboratońum

i

opis iego stanu;

2. Data wykonania badań/pomiarów:
3.

14-02-2017 09:25

stan próbki: Dobry
1

4-02-2017 - 2'l -02-2017

Wyniki badań:
Oznaczenie

Metoda badawcza

wańość

osoba autoryzująca

Wolelta spychała

ogólna liczba

z_ca Kierownika DŻ'Lab' AnaliŻ FiŻ_ch'

drobnoustrojów
płytkowa posiew

Liczba dlożdży

jtk/S

Pn-tSO 21527-1:2009

płylkowa posiewu wgłębnego

PN' SO 16649-2:2004

Wo]etta spychała
Z-ca Kierownika Dz.Lab. Analiz Fiz,Ch.

jlk/s

Woletla spychała
z_c2 Kierownika Dz Lab AnaiiŻ FiŻ_ch

płylkowa posiew

Woletla spychała
Z_ca Kierownika Dz'Lab' Analiz FiŻ_ch.

Pn- SO 21527-1:2009

jakoŚciowa, hodowLana,
uzupełniona testami

biochemicznymi i
serologicznymi
PN-EN ISO 6579:2003

wniki badań dotyczą wyłącznie badanych
fragmentóW sprawozdania z badań-

cBJ sp' z

nieobecna

obiektÓw. Bez pisemnego zezwolenia

cBJ

sp. z o'

o

nie wolno powielać

o. o'; załącznik nr Vll-o0'02.03_LlN4s1; ważny od 12.2014
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sprawozdanie z badań nr VvKJ-4/1634l2017 wdane pEez laboratorium akredytowane nr AB 412
AE - el6lycay
U^_

zak6

akEdytacli

nigp€wność analiŻy' nio uEględnia 6tapu pob eEr]a póbJd

Podano wańo&l nlop€wnoścl

sLnołla ńi€pownośc] rczsz€zone pr.y

pozłomle u''oścl95 % l

$ŃLzynnlku

rc!2sz6rz€nla

k =2'

Uwagil

shndadowe powtażalności sr=o'07 (w log10 jtldg)
Ad'3 Powtarzalnośćwyrażona jako odchylenie standadowe poMażalnościsr=o,05 (w log10jtug)
Ad. 3'4 póba analityczna nie Żawiera jednostek tworŻących kolonle (ltk)
Ad.2'5 żywnośćo aktywnościwody niższejlub lóWnej 0'95
Ad' 1 Powtaża|noŚć wyrażona jako odchylenie

sprawozdanie zatwierdził:

o+.o3,4Y

vwniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o. o' nie wolno powielać
fragmentóW sprawozdania z badań.

cBJ

sp. z o' o'; załącznik nr Vll_o0'02.03 LlMs1; ważny od 12.2014
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