آزمایش گاه ش کرت معدنی امالح اریان

][Type text
کد فرم IMSC-FO-45 :

آزمایش گاه هم کار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی اریان

کد گزارش 99-26:

آزمایش گاه هم کار وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی

صفحه  1 :از 2

گزارش نتایج آزمون

مشخصات نمونه
نمک

شماره کوتاژ:

-

سپید در شایان

تاریخ تولید:

-

سری ساخت:

-

محل نمونه برداری:

-

تاریخ نمونه برداری:

-

روش نمونه برداری:

-

نوع استاندارد:

-

نام و نوع فرآورده:
نام واحد تولیدی:
کد رهیابی نمونه:

99.07.23

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

99.07.30

---

آدرس واحد تولیدی:

مشخصات متقاضی
شماره درخواست:

سپید در شایان

نام متقاضی:

02188457023

شماره تماس متقاضی:

تاریخ درخواست:

99.07.23

09121381069
آدرس متقاضی:

02188460703

شماره فکس متقاضی:

تهران ،خیابان جانبازان غربی نبش خیابان صفایی
پالک 392ساختمان سجاد واحد10

شرایط محیطی

رطوبت%30±5:

دما25±5:درجه سانتی گراد

مالحظات
 -1ویژگیهای شیمیایی به غیر از رطوبت براساس ماده خشک سنجیده می شود.
 -2رسیدگی به هرگونه شکایت ،حداکثر تا یک هفته پس از ارسال نتایج امکانپذیر است.
 -3نتایج بازگوکننده نمونه های تست شده می باشد.
 -4هرگونه کپی از این گزارش ممنوع است مگر از تمامی محتویات آن.
 -5میزان عدم قطعیت در سطح اطمینان  %95و با ضریب پوشش  K=2محاسبه شده است.
آزمایش کننده:

مدیر فنی:
قادری

مدیر آزمایشگاه:
خانم مهندس صفری

خانم مهندس صفری

آدرس آزمایشگاه :مجتمع تولیدی گرمسار کیلومتر35جاده گرمساربه سمنان -تلفن و فاکس0232454-2060،3194،2908
دفتر مرکزی  :تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،خیابان ،64پالک ک 29کد پستی-1436995181تلفن و فاکس88067828،88037020

آزمایش گاه ش کرت معدنی امالح اریان

کد فرم IMSC-FO-45 :

آزمایش گاه هم کار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی اریان

کد گزارش 99-26 :

آزمایش گاه هم کار وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی
صفحه  2 :از 2

گزارش نتایج آزمون

ویژگی/شرح آزمون

ردیف
1

ماهیت نمونه

2

خلوص

3

رطوبت

4

2+

کلسیم بر حسب Ca
2+

نتیجه آزمون

روش آزمون

میزان عدم قطعیت

نمک پودر

*

-

97.58

استاندارد ملی 3769

-

0.092

استاندارد ملی 3771

-

0.51

-

استاندارد ملی 4058

5

منیزیم بر حسب Mg

0

استاندارد ملی 4058

-

6

کلسیم برحسب CaSo4

1.734

استاندارد ملی 4058

-

7

سولفات برحسبSo4

0.12

استاندارد ملی 3258

-

8

میزان PH

5.77

*

-

9

مواد نامحلول

0.306

استاندارد ملی 3770

-

10

دانسیته

2.2

*

-

موارد عدم انطباق--:
تفسیر نتایج:

مهر آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه :مجتمع تولیدی گرمسار کیلومتر35جاده گرمساربه سمنان -تلفن و فاکس0232454-2060،3194،2908
دفتر مرکزی  :تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،خیابان ،64پالک ک 29کد پستی-1436995181تلفن و فاکس88067828،88037020

