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Numunenin Adı ve Tarlfi
(Nıme and ldentity of test ltem)

ıiıie of receipi of ttst itemi .
21.9.2017 10:00

l mm, l5 kat

Deneyin Yıpıldığ Tarih
Dıte of test

26.9.?0l1 l|:27 -26.9.2ü1.7 |l:27

Raporun Sayfa §ayııı
Number ofPıges ofthe Report

Haka}/{,$VKAŞLI
Uzınan|fffsek Fizikçi

Deney re / veyı ölçüm ıoouçlırı, gcnişlçtilmiş ölçünı belirsizliklerİ (olınısı halitd$ ve dençy ıırctsılerı bıı sıırti.fi!:ının &ımxınlayıcı lir§mı olan taklp
edm sıyfatırdı verilmtştir.

The test and / ar ıneğ§ııremenı resııltş, ihe unceriainties (if applicablğ wiih canJİılence probability and tesi meihoıİı are giıen on lheJbllowing
which are paıx of this reparl.
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Bu rapoı . }aboratuvann y§aÜ i:ırıi olmadın *ıshen kopyatanıp çoğsltıtarııaz, İmzısız ve mühürsüz raporlır gcçaizdir.

Tlıis rcpoıt obaü 9dİ Uc repiodııc.eO pılıer than in tılt txccpt with the permission of ihe laboratory. Tcsting rçorts qıilhout, .:.
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Müştcri Adı : Peıek Kontroplık §on, vt Tic. A.Ş. Nuınune Kabu! Tarihi : 1.9.20l7 l0:00

Projc Nunıırası ; Doncy Başlaına Taıihi : ,d ala 7nr 7

N»mıını Aılı
Deııcy Biliş Tıiı-iiıi : Lo,vy ,l\J I l

Deney Adı / Numuıe Kodu Deıey §onucu
öıçüm

Belirıizliği
{+/_}

Tıblo Sınrı
Değeri Dtney Mttodu

Eğilıne Elasıikiytt Modülü (2l mm) ımail ilc gönderildi T§_EN 3l0

Btr rapor , laboraÜ'*İrın yazılı izni 'çtrnadaı kısıneı kopyalauş çoğaltılamaz. İmzasız vc mühürsiiz raporlar geçersizdir.
This report shall not be ,rbproduced other than in full except wiıh the permission of the laboratory, Tesiing rcport§ u!h.g]
F.ÜsKL.P.20.0l Rev 01,, 26.08.2016
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LıPoratuvlr §orumluşu onıylıyaı Ğ.
Q4^L;-Y-__t]vılllı ALr - )

Kimya Yüksek 114illgndfoi-/- ,

Notlan
eiiilen deney nıımuneleri üzerindel-) DeneyIer, talep sahibi toraftıığtr talioruıuvınınua,tçslim eiiilen deney nıımuneleri uzçrinde gerçeklşiirilmiştir.

% 9 5 {k=z}güven ara| ığınd" İ{İpİll*iş*
3-) Bu rapor , İştek No."' DG-KOA-{)0|İıJIS sayıIı ön yazı ile bir biiti.indtir"
4-) Deney tekrsn içterİrrıeşi tıalindo laboretuvanmuda.numunc kaiııumşır.|]
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