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Majitel: HB
FRIGOSERVIS s.r.o.
Břevnická 1823
58001 Havlíčkův Brod

Adresát: HB
FRIGOSERVIS s.r.o.
Břevnická l823
58001 Havlíčkův Brod

Č. dokumentu: 3712l2l Strana: 1l2

ZKUŠEBNÍ PRoToKoL č. 000664t2l
Identifikace zakázky a vzorků

Doručeno dne: 5.1 .202l
Číslo příjmu: 21000664
Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 5.1.202l - I8,I.2021

Vzorky:
č.vzorku popis vzorku

CH 42 5x porce z aljašské tresky l F, šarže: L|7l22020

oDDĚLElvÍ cHBnnrc
chemické wšetření

Výsledky vyšetření vzorků metodou plynové chromatografie

alfa HCH beta HCH lindan HCB suma heptachlor
mglkg původní mg/kg původní mg/kg původní mg/kg původní mg/kg původní

hmoty hmoty hmoty hmoty hmoty

CH 42 <0,0006 <0,0007 <0,0005 <0,0007 <0,0019

aldrin dieldrin endrin chlordan Endosulfan
mgikg původní mg/kg původní mg/kg původní mg/kg původní mgikg původní

hmoty hmoty hmoty hmoty hmoty

CH 42 <0,0007 <0,0006 <0,0002 <0,0015 <0,0015

suma DDT suma PCB PCB 28 PCB 52 PCB l0l
mgikg původní nglg nclc nglg nc/c

hmoty

CH 42 <0,002l <0,6
I

<0, 1 <0,1

PCB 153 PCB 138 PCB l80
nýc nďe nýc

CH42 <0,1 <0,1 <0, l
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C. dokumentu: 3712121

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:
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Akreditace Identifikace metodv pracoviště

Endosulfan Endosu|fan
DDT (suma) suma DDT
endrin endrin
alfa-hexachlorhexan (HCH) alfa HCH
beta-hexachlorhexan (HCH) beta HCH
gama-hexachlorhexan (lindan) lindan
chlordan chlordan
aldrin aldrin
hexachlorbenzen HCB
dieldrin dieldrin

A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8,5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5,A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC,ECD)
A [7] SoP 8,5.A (GC/ECD)
A [7] SoP 8.5.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8.6.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8,6.A (GCiECD)
A [9] SoP 8.6.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8.6.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8.6.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8,ó.A (GC/ECD)
A [9] SoP 8.6,A (GC/ECD)
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vedoucí oddělení clremie, zástupce ředitele
svú lihlava

suma heptachIor
PCB l53 (kongener)
PCB l80 (kongener)
PCB - suma kongenerů
PCB l01 (kongener)
PCB 52 (kongener)
PCB l38 (kongener)
PCB 28 (kongener)

A : akreditovaná metoda
N : neakreditovaná metoda
[ ] - pořadové číslo metody dle přílohy k osvědčení o akreditaci
< výsledekje menší než uvedená hodnota, > výsledekje větší než uvedená hodnota

Místo provedení vyšetření (pracoviště)
' Rantířovská 93/20,Homí Kosov,586 0l Jihlava

Vyřízeno dne : l8,1.2021 Protokol vyplnil : Ondřejová Věra, Ing.

Úhrada platby :FAKTURA
Na vědomí : 1x FRIGoSERVIS s.r.o., Břevnická 1823,5800l Havlíčkův Brod

,(atOr aÉr§

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
vedoucí akred itované laboratoře,
ředitel svú lihlava
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Laboratoř neodPovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkemvztahujících se ke vzorku.Data uvedená v Části "Identifikace zakázky a vzorků" nebó "Identifikace zakázkya výsledky vyšetření,,jsou data dodaná

r*fi:ť 
ZkuŠební Protokol mŮŽe býtieprodukován jeainc cerY, jeio earti pou"" ,".out t^"- akreditované zkušební

suma heptachlor
PCB l53
PCB l80
suma PCB
PCB 10l
PCB 52
PCB l38
PCB 28
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