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Sprawozd anił- z badań Nt 32 / 01,/ 18
Nazwa i adres Zleceniodawcy: ARCTOS CREME Sp. z o.o., ul. Gdańska
ZaWad Produkryjny ul. Skladowa 1o Koninko,62-023 Gądki.
NIP: 554-293-00-05
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Bydgoszcz;

Próbkę pobrał, pzechowywaŁi dostarczyłZLeceńodawca, deklatując, że wykonał to zgodnie z PN-BB/A77626.

Dataprzyięcia próbki do Labotatofium:
Zlecenie t32h8 z dnia03.a2.20t8 t.

07.02.2018

t.

Daty wykonaniabadań: t2.02.2018 -!3.02.20!8 t.

Sptawozdanie optacowano dnia: t6.02.2018 t.
Rodzai i opis ptóbki: próbka około 650 g, skrystalizowana, białej barwy.

Wyniki badań
Kod ptóbki w lab 32/01/t8

Oznaczenie nadane przez klienta - Arctos Bee Fondant Ptemium,
data lrodukcii: 02.02.2018 f., nf paftii ptodukcyine : 02022019 /2
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Nfinistra Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003. z późnejszymi zmlanami
- Polska Norma
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Uwagi: \Wartości normaty-\vne d|a zawattości HN{F podane w tabeli odnoszą się do miodu.
oświadczenie:

1.
2.
3.
4.
5.

\V)-fukl podane w sprawozdaniu odnoszą się wrilącznie do badanych próbek.
Bez pisemnej zgodv Laboratorium, sprawozdanie nie może być porrnelane tlaczei niż w całości.
Klient ma ptarvo do skargi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprarvozdania
Informacje doq,czące oszacowarua ruepewności rozszerzole1 (k=2, a=0,05) dla v1.1i[5- badań Podawane są zawsze gdv
l:rr^ to zr.laczenie dla miarodajnoŚci wyników badari ]ub ich zastosowania, dla wartoŚci na granicy z wr-znaczonvmi dla
badanei cechv wartościami normatr.wnvmi, lub la ż,-czeńe klienta. Niepewnośćta nie obejmuje pobierania próbek.
Badania ozfl^czofie,,3.kred,vtowafle przez PCA" lv tl,m sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji

PCA nr AB
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INSTYTUT OGRODNICTWA

ul. Konst1^ucji 3 Maja 1/3, g6-10o skieinLwice
LabOratorlum Badanla JakośclProduktów Pszczelich

ul.,Kazimierska 2A, 24-100 Puławy
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Tel, 81 886-42-08, fax; 81 886-42-09

---------koniec sprawozdania z badań

Kod dokumentu:F06-P0-07
Wersja: 29.01.2018
Kod laboratorium: LBJPP InHort
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Dr hab, Teręsa §zffzgsna; prof,,nądzw.
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