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08-9308308 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 434441

Final Report

איש קשרפרטי הלקוח

שם:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:

טלפון: 

סלולרי:

פקס:

החרש 17

נס ציונה

וינדקס טק 2013 בע"מ

החברה לשירותי איכות הסבי אתר דיגום: D150318-0015 הזמנת עבודה:

טופס נטילה של לקוח 14:45:00 14/03/2018מועד הגעת הדגימותמס' טופס הנטילה

מאור נדגם ע"י

קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- A1   -החברה לשירותי איכות הסביבה שעה:תיאור הדוגמה:

10:00

592034 מספר הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592036 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- A2 -שעה:10:15תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592037 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- A3 -שעה:10:10תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592038 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- B1 -שעה:10:15תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592039 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- B2 -שעה:10:20תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)
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TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592040 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- B3 -שעה:10:25תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592041 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- B4 -שעה:10:30תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592042 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- B5 -שעה:10:35תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592043 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- B6 -שעה:10:40תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592044 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- B7 -שעה:10:45תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592045 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- C1 -שעה:10:50תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592046 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- C2 -שעה:10:55תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected
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TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592047 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- C3 -שעה:11:00תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592048 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- D1 -שעה:11:05תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592049 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- D2 -שעה:11:10תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592050 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- D3 -שעה:11:15תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592051 מספר הדוגמה:קרקע עומק 1.0 מספר קידוח- D4 -שעה:11:20תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592052 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- D5 -שעה:11:25תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592053 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- D6 -שעה:11:30תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected
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592054 מספר הדוגמה:קרקע עומק 3.0 מספר קידוח- D7 -שעה:11:35תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592055 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E1 -שעה:11:40תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592056 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E2 -שעה:11:45תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592058 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E3 -שעה:11:55תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 161.0

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592059 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E4 -שעה:11:40תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592061 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E5 -שעה:12:10תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

592062 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E6 -שעה:12:15תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected
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592063 מספר הדוגמה:קרקע עומק 4.0 מספר קידוח- E7 -שעה:12:20תיאור הדוגמה:

14/03/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 8015 TPH-DRO+ORO (1)

TPH-DROmg/kg<10 Not Detected

TPH-OROmg/kg<10 Not Detected

הערות

רכש 1102908

ע"ס הזמנות 5014891

 

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים. •

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי 

פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

•

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות 

התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

•

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב 

מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

•

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. •

חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •

הבדיקות המסומנות ב )1( הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"•

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Itzik Gatenio Pesticides department quality trustee

 - סוף תעודה -
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