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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr Sl321l2022l3

Kombinat Konopny
Gronowo Górne ul.
NlP:5783144484

Spółka Akcyjna
Berylowa 7F,82-310 Gronowo Gorne

Kowalski macie .kowalskiKontakt:
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próbek
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PKula do ieliZ32112022

28.11.2022rBrak danychBrak danych

Klient

Umowa nr 512021
NlE

XWyboru ,,TAK" Wypełnić zlecenia)

Oznaczen ie próbek przez laboratori umLp, Oznaczenie próbek przez Klienta

K69l22
1

Kula do kąpieli - eukaliptus z miętą zieloną 150 mg
ltiiKDKElzzl^CBD Nr pa

Lp. Kod próbki oznaczenie
Metoda

badawcza
Wynik*

Niepewnośó
t

1

K69l22

cBD

PB-03
Wydanie 3

obowiązująca
od

06.09.2021

0,23 0,03

YoWag,

NA

2 cBDA <0,05 NA

3 Suma CBD (z obliczeń) <0,05 NA

4 49 THc <0,05 NA

5 THcA <0,05 NA

6 Suma THC (z obliczeń) <0,05 NA

7 Suma kannabinoidów (z obliczeń) 0,23 NA

iki badań:

" Wyniki oznaczone czeMonym
(Dz,U. 2oo5 nr 179 poz 1485).*'A-badania akredytowane. NA-badania

"' ""n,tf ffi §r"!3 fftTffi§}lffffi RrŃr R - metoda referencyjna, NR - metoda niereferencyjna

akredytowane/badania
podzlecane - nr

z r,o

łiłCf hkŁ4 ł1\
tspoząozła-inz, tłrrtŃ Andrukajtis1 (Zatwierdził - mgr inż. Agnieszka

Piwowarczyk, Kierownik Laboratorium - w
zastępstwie, data i podpis)
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(Autoryzow,łł - mgr inż, Agnieszló Piwowarczyk,
Kierownik Techniczny, data i podpis)

1Gllil,*,;t ,ff;;j#.";

Niepewnośc pDrłi§ru .$/aażoria;ako iie9ąwnoś(, roź§zgruol]a pr:y pożiorr:i§.p,awdopodobi6ńśt ja 95% i wspoluiynniku roz§zerz§r]ia k-?

Pooana niepótłnośc nie oĘrruje ata9u pońieńnia prób6l.. Po§o. próbek poza zakrę§em akr6dytacji, . ,

wyńiii ocncs7.ą giq ,.vylącżnie .lc badanyci próbsk
* ,]ł dr| tcj d§iv §t)ia!i/i)i:łnjl]a.
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zleceniodawca

Data zakończenia badaniaData dostarczenia próbek
do laboratorium

Data pobrania próbek
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Miejsce pobrania próbek
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30,11.2022r.

Osoba pobierająca próbki

Dodatkowe informacje
TAK

2B2A
Zasada podejmowania decyzji (wypełnić w przypadku wyboru ,,TAK", na podstawie Załącznlka do zlecenia)

Jednostka


