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הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין  בעצם הסמכתה אישור כלשהו3

של הרשות או של גוף אחר למוצר הנבדק.
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לא בהיקף ההסמכה.*(1)

     Imhoff, ml/l/h        
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