
Mennica - Metale Szlachetne S.A.
00-958 Warszawa, ul. Pereca 21,

it (022) 656 4031, 6564331,656 4377; ~ (022) 656 4385;

SPRA WOZDANIE Z BADAN NR 248/2008
Data wystawienia sprawozdania:
Zleeeniodawca:
Adres:
przedmiot badall:

16.10.2008 r.
LINPAC Plastics Production Sp. z 0.0.
Bukowice 39, 56-120 Brzeg Dolny
Pr6bki folii z polistyrenu spienionego UZywanego do produkcji taeek
przeznaczonych do jednorazowego kontaktu z Zywnosci'l. (1 - 3 )
zgodnie z protok61em ustaleii z klientem nr 24812008
Metoda oznaczania migracji globalnej do wodnego roztworu plynu
modelowego B przez calkowite zanurzenie
Pr6bki tacek, stan bez zastrzezeii
30.09.2008 r.
16.10.2008 r.

Zakres zleconych badaii:
Metoda badaii:

Opis i stan pr6bki:
Data przyj~cia pr6bki do badall:
Data wykonania badania:

Wynik badania migracji
globalner

Lp. Identyfikacja pr6bki [rng/dIn ]
Wyniki

poszczeg6lnych
WynikSredni

oznaczeil
Pr6bka folii z polistyrenu spienionego UZywanego do produkeji
taeek przeznaezonyeh do jednorazowego kontaktu z Zywnosci'l. < 1,0
z uZyeiem barwnika pomaraiiezowego 13062 < 1,0 < 1,0

1. prod. Colloids Limited < 1,0

Probka folii z polistyrenu spienionego UZywanego do produkeji
3,32. taeek przeznaezonyeh do jednorazowego kontaktu z Zywnosci'l.

z uZyciem barwnika kremowego 13061 3,6 3,5

prod. Colloids Limited 3,5

Pr6bka folii z polistyrenu spienionego UZywanego do produkeji
4,83. taeek przeznaezonyeh do jednorazowego kontaktu z Zywnosei'l.

z uZyeiem barwnika niebieskiego 13044 5,2 5,2

prod. Colloids Limited 5,5

* Wynik badania migracji giobaInej przedstawiono w miligramach pozostalosci na decymetr kwadratowy powierzchni pr6bki,
przeznaczonej do kontaktu z produktami spozywczymi.

Strona: 1/2
• Wyniki badail odnOSZl\ si~ wyll\cznie do badanych pr6bek
• Bez pisernnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie z badait nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w calosci Il\cznie ze wszystkirni zall\cznikarni
• Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 2 tygodni od daty odebrania sprawozdania z badait

Mennica - Metale Szlachetne S.A.
S'l.d Rejonowy dla m. St. Warszawy - XlI Wydzial Gospodarczy KRS

KRS: 0000295229, NIP: 527·23·88·185, REGON 015279230.
Kapital zakladowy: 10 624 500 zl (pokryty w calosci)



Mennica - Metale Szlachetne SA.
00-958 Warszawa, uJ. Pereca 21,

tir (022) 656 4031, 656 4331, 656 4377; A (022) 656 4385;

SPRA WOZDANIE Z BADAN NR 248/2008
Badanie migracji globalnej wykonano metoillt calkowitego zanurzenia zgodnie z normami:
PN-EN 1186-1:2005, PN-EN 1186-3:2005.

Jako plyn modelowy B zastosowano wodny roztw6r kwasu octowego 3% (w/v). Badanie prowadzono
w temp. 40°C, w cil®! 10 dni.
Wynik badania potwierdza zgodnosc wyrobu z limitem migracji globalnej.

CHEM1~ A~NJ-'"DtK

mgrinto vJ£~~';Jm'ka

KIEROWNIK
-Jrat rium Analitycznego

• wyniki badail odnosZ'l si~ wy1'lcznie do badanych pr6bek

• Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie z badait nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w caloSci l'lcznie ze wszystkirni zal'lcznikarni
• Khent ma prawo z10zenia rekiamacji w terrninie 2 tygodni od daty odebrania sprawozdania z badait

Strona: 2/2

Mennica - Metaie Szlachetne S.A
Sll.dRejonowy dla m. St. Warszawy - Xli Wydzial Gospodarczy KRS

KRS: 0000295229, NIP: 527-23-88-185, REGON 015279230.
Kapital zakladowy: 10624500 zl (pokryty w calosci)



MENNICA - METALE SZLACHETNE S.A.
S~d Rejonowy dJa m St. Warszawy - XII Wydzial Gospodarczy KRS

KRS: 0000295229,NIP: 527-23-88-185,REGON 015279230.
Kapila! zalcladowy: 10624500zI (polayty w ca!osci)

LABORATORIUM ANALITYCZNE
00-958 Warszawa, ul. Pereca 21, tel(022)65-64-031; 65-64-331; 65-64-377; fax. 65-64-385

Zleceniodawca: LINP AC Plastics Production Sp. z 0.0.

Adres: Bukowice 39,56-120 Brzeg Dolny
Tel: 0713191200 Fax: 0713191273
NIP: 596-10-65-397 Forma dokonania zaplaty: przelew - got6 ••vka I)
Upowainiam MMS do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu I) 10Tak I~
Zakres zlecanej uslugi: oznaczenie migracji Podanie niepewnosci badania I) 1~loNie
~balnei w zalaczonvch pr6bkach

atenat probkl tacek z pollstyrenu
nose pr6bek: 3 Masa pr6bek: ok. 300 g
Forma zawarcia umowy i uzgodnien dotyc~cych zakresu badania I):

0 osobiscie 0 telefonieznie
Soos6b dostarczenia pr6bek 1): Data dostarczenia pr6bki: 30.09.2008
0 osobiscie 1/\

Wyrazam zgod~ na wynikow~ wielkose ubytk6w metali szlachetnych w trakcie wykonywania analizy
Pokwitowanie przyj~cia pr6bek 0 l~cznej Pokwitowanie odbioru sprawozdania z badan
masle: ok. 300 g i zwrotu pr6bek po analizie 0 l~cznej masie:

KIEROWNIK pr6bki zuzyto w calosci
Labo'''0ripO

..21.~t.t J.-:.Q?? ........ ~U{j;{ ..30.09.2008 mgr Wieslaw Goll?biewska
.......................................................

data i podpis data i podpis

Metody badawcze:
Metoda oznaczania migracji globalnej do wodnego plynu model owego

Inne ustalenia:
Cena uslugi L): 660 zl + 22%VAT
Termin wvkonania uslugi: 10 dni roboczych
Spos6b przekazania sprawozdania z badan 1):

0 osobiseie 10 poczta O---fa 10 e mailI

Uwagi:
1. Wyniki badatl odnosz&.si~wyl&.czniedo badanych pr6bek
2. Laboratorium deklaruje informowanie klienta 0 post~pach prac i wszelkich odchyleniach od umowy.
3. Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie nie przekraczaj&.cym2 tygodni od daty przekazania
sprawozdania z badatl
Protok61 sporZltdzono w dw6ch jednobrzmi&.cych egzemplarzach po jednym dla kaidej ze stron

KIEROWN/K

labo~alot~~90

30.09.2008
mgr W,es!a Goll?biewska

30.09.2008 71.AJ ~ Mlt" I,,~
................................................ •••••.•.•.•..••.••••••...... Or': •.•.••••••••••••••• --;

Przvimui&.cv zlecenie (podpis i data) Zleceniodawca (podpis i data) 3)
I)niepotrzebne skreslie
2)cena uslugi moze ulec zmianie w przypadku bl~dnych deklaracji klienta lub zmiany zakresu uslugi
3)przy telefonicznej formie zawarcia umowy podaje si~ nazwisko zleceniodawcy i data rozmowv.


