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SM 3120B  ) *$&*+ *,!#--

ICP *!,%' 
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 !&25)) ("+ -550

) 

<5mg/L<5(1)
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QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194194

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה17:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-4מלון אסטוריה הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242315 ד.אקראי שפכים מלון אסטוריה - נק' 1

11:05 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 262 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥315.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥510 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥68.0 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 (B) (1)בור

mg/L ≤ 230 149.279 (Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

1.35≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 7.376 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

130.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

130mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194194תאריך יצירת התעודה:
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QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194194תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 195378

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה17:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

D220216-0090מלון אסטוריה הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 244212 ד.אקראי שפכים מלון אסטוריה - נק' 2

11:05 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 50 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥241.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥76 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥5> שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 230 94.394 2/(Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

0.9≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 7.576 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

<5≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

<5mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195378תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195378תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194187

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה של בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-5מלון סקוטי הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242316 ד.אקראי שפכים מלון סקוטי

12:45 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 613 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥379.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥1030 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥108.0 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 (B) (1)בור

mg/L ≤ 230 318.398 (Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

2.6≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 9.046 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

188.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

188mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194187תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194187תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194200

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה של בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-3מלון חוף גיא הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242314 ד.אקראי שפכים מלון חוף גיא

11:40 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 669 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥2694.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥1680 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥78.0 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 (B) (1)בור

mg/L ≤ 230 226.170 (Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

2.4≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 3.236 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

1386.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

1016.0mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

370mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194200תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194200תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 195204

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה של בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-8)לאונרדו מלון צרפת)החוף השקט הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242319 ד.אקראי שפכים לאונרדו מלון צרפת )החוף השקט(

12:30 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 221 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥308.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥500 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥42.5 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 2/(B) (1)בור

mg/L ≤ 230 112.362 2/(Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

2.8≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 7.346 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

81.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

81mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195204תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195204תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 195207

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה של בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-7מלון לאונרדו פלאזה הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242318 ד.אקראי שפכים מלון לאונרדו פלאזה

12:05 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 462 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥383.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥810 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥128.0 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 (B) (1)בור

mg/L ≤ 230 216.416 (Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

2.6≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 8.246 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

201.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

201mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195207תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195207תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194182

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה17:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-6)מלון נהר הירדן )לאונרדו קלאב הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242317 ד.אקראי שפכים מלון נהר הירדן)לאונרדו קלאב(

12:00 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 788 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥344.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥1670 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥265.5 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 (B) (1)בור

mg/L ≤ 230 178.599 (Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

2.75≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 7.286 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

413.0≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

413mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194182תאריך יצירת התעודה:

http://www.bactochem.co.il
mailto:service@bactochem.co.il


QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194182תאריך יצירת התעודה:
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08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 
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תעודת בדיקה מס: 195201

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה11:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-9מלון עדן הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242320 ד.אקראי שפכים מלון עדן

11:20 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 6.5 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥326.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥60 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥5> שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 2/(B) (1)בור

mg/L ≤ 230 117.268 2/(Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

0.3≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 8.396 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

16.5≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

16.5mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195201תאריך יצירת התעודה:
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התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -

Page 2 of 2 07/03/2016 תעודת בדיקה מס: 195201תאריך יצירת התעודה:



QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194121

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה17:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-1מלון שלום פלאזה הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242312 ד.אקראי שפכים מלון שלום פלאזה

12:30 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

The oxygen 

measurement is based 

on: SM 4500 O C & 

SM 4500 O G

 BOD- 6.0 צח"בmg/L(1)

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥333.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥72 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥19.5 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 1.5 <0.300 2/(B) (1)בור

mg/L ≤ 230 112.131 2/(Na) (1)נתרן

SM 5540C דטרגנטים  
 אניונים

0.3≤ 40mg/L(1)

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 7.436 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

29.5≤ 400mg/L<5(1)

SM 2540E מוצקים מרחפים ב 
550- מ"צ (בשפכים

) 

<5mg/L<5(1)

SM 2540C מוצקים מרחפים  
 (נדיפים (בשפכים

29.5mg/L<5(1)

הערות

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194121תאריך יצירת התעודה:
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התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -
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QP-021 בהתאם לנוהל F-603 'טופס מס

08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 194127

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה17:20 22/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין - דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024לידו-מסעדות פגודה ודקס הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242311 ד.אקראי שפכים לידו-מסעדות פגודה ודקס

12:50 22/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

SM 4500 Cl-B  (Cl) 430 ≥347.0 כלורידיםmg/L(1)

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥1620 צח"כmg/L(1)

SM 5520B 250mg/L<5(1) ≥273.0 שמנים ושומנים 

SM 3120B -סריקת מתכות ב 
ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 230 176.678 (Na) (1)נתרן

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 6.976 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

539.0≤ 400mg/L<5(1)

הערות
התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •

Page 1 of 2 03/03/2016 תעודת בדיקה מס: 194127תאריך יצירת התעודה:
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•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -
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תעודת בדיקה מס: 193484

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

pdf.0000097458נטילהגיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D170216-0024-12מתחם תחנת דלק פז הזמנת עבודה:

שם

כתובת

עיר

מיקוד

שם

טלפון 

סלולרי

פקס

0523206998 טבריה

מי רקת טבריה בע"מ

איש קשרפרטי הלקוח

:

:

:

:

:

:

:

:

אתר דיגום:

מספר הדוגמה:תיאור הדוגמה: 242323 ד.אקראי שפכים מתחם תחנת דלק פז

11:00 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8260  מעבדה חיצונית 
BTEX 

-ראה נספח

Based on: SM 5220D  COD- 800 ≥1020 צח"כmg/L(1)

SM 5520F [2] (1) שמן מינרלי 

mg/L ≤ 20 <5 5>שמן מינרלי

EPA 8260  מעבדה חיצונית 
MTBE 

- ראה נספח MTBE מעבדה חיצונית

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 9.66 בשטח (pH) הגבה 

הערות
התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה  •

לאומיים או בינלאומיים. 

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של  •

אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC  17025   על ידי "הרשות הלאומית להסמכת   •

מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •
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•     הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני 

לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

 - סוף תעודה -
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תעודת בדיקה מס: 195198

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

Final Report

הזמנת עבודה של בקטוכםמס' טופס הנטילה16:30 21/02/2016מועד הגעת הדגימות

גיל צייטלין- דוגם בקטוכםנדגם ע"י

אייל ברזילי

D210216-0111שיפודי רחמים שמחה ובניו הזמנת עבודה:
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כתובת
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מיקוד
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סלולרי

פקס
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:

:

:

:

:

:

:

:
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11:10 21/02/2016תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערת תקן: 112
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ICP חלקית 

(1)

mg/L ≤ 230 433.461 (Na) (1)נתרן

SM 4500 H+B 10pH units(1) ≥ ≥ 6.116 בשטח (pH) הגבה 

SM 2540D מוצקים מרחפים ב 
105- מ"צ (בשפכים

) 

828.0≤ 400mg/L<5(1)

הערות
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מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן  בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף 

ההסמכה.

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של  •

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

מהווה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה  •

אישור לפריט שנבדק.

הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" •
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