Instytut Ogtodnictwa
zakład pszczelrrictwa w puławach
Laboratorium Badańa J akościProduktów Pszczelich
ul. Kazimietska 2A, 24-1,00 Puławy
tel. (81) 886-21,-64,fax. (81) 886-42-09

Sptawozd anie zbadańNt 32/02/18
Nazwa i adres Zlecenioda§/cy: ARCTOS CREME Sp. z o.o., ul. Gdańska
Zaklad Produkryjny ul. Składowa 1, Koninko,62-023 Gądki.
NIP: 554-293-00-05
Próbkę pobtał, przechowywaŁ t dostarczył Zlecęńodawca, deklatając,
77626.

Datapnyięcia ptóbki do Laboratorium:
Zlecenie t 32/18 z dnia 03.02.2018 t.

07.02.2018

t.

84, 85-021" Bydgoszcz;

że wykonał to zgodnie z

PN-88/A-

Daty wykonania badańz t2.02.2018 -13.02.2018 t.

Sprawozdanie opracowano dnia: 16.02.2018 t.
Rodzai i opis ptóbki: próbka około 900 g, skrystalizowana, białej barwy.
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Uwagi: li7atości nofmatywne dla zawartości HMF podane w tabeli odnoszą się do miodu.
oświadczenie:

1,.

2.
3.
4.

5.

\](],niki podane w sprawozdaniu odnoszą się ul,łącznie do badantch próbek.

Bez pisemnej zgodv Laboratorium, sprawozdanie nie może b,vć powielane ilaczej niż w całości.
Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dntltcząc od datv doręczenia sprawozdania
Informacje dofi,czące oszacowania ruepewności tozszerzole:1 (k=2, u=0,05) dla wyników badań podawane są zawsze gdv
ma to ziaczęnie dla miarodajnościwr.ników- badań lub ich zastosowania, d]a wartości na granic1, z wl-znaczonvmi dla
badanei cechv wartościami norrnafi.wnl,mi, lub na życzenje klienta. Niepewnośćta nie obejmuje pobierarua próbek.
Badania ożI^czol7e,,Akredytorvafle przez PCA" w, tlm sprau,ozdaniu są zamieszczole w zakresie akredvtacji
PC_\ nr _\B 7l 5.
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INSTYTUT OGRODNICTWA

ul. Konsq^ucji 3 Maja 1/3,96-100 Skierniewice
LabOratorium Badania Jakościproduhów pszczelich
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00 Puławy
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Kod dokumentu:F06-P0-07
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