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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)

**

 התוצאות מתייחסות לדוגמא כפי שהתקבלה במעבדה            
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**********************************סוף תעודת בדיקה***************************************

 www.sc-sviva.org.il 04-6123400 המסגר 3 חדרה,ת.ד3041 פקס 04-6333448 טל               

אין לעשות שימוש בתעודה זו אלא במלואה ובאישור המעבדה                   

סמליל הרשות מתייחס לבדיקות שבהיקף ההסמכה של המעבדה

התוצאה המסומנת ב-">" מהווה סף הכימות  של השיטה הרלוונטית בתנאי הבדיקה.                              

           ריכוז של החומר הנבדק בדוגמה קטן מסף הכימות של השיטה.

מאשר תעודה          תפקיד 

                             חתימה


