T.C.
KAHRAMANMARA ş § ÜTç Ü İıvıııvı

.ffi
\ f\ j

Üişİvnnsİrnsİ

Üniversite§aıııyi-Kııııu lşbirIiği Geliştirme,
üyguiama rc Araşürma Mcrkezl 1Üsrİll; Laborıtur.ırı

aEt

''o*..il^rrf

AVşAR KAMPijsÜ / KAHRAMANMARAş
Tel: 0(344) 300 18 80 Faks; 0(344) 300 lE
, uskim@ksu.edu,tr

Sl

DÇ-KOA-m093l9

http:l/ııskim.ksı.ı.edıı.tr

{ts,

f)enev Rnnnrıı

t7

Test Report
Müşteri Adı / Adrcşi

Petek Koffioplak San.

ı§ıcı( l\ulnara§ı
(Order Number}

DG-KOA-00093ı9

Numunenin Adı ve Tarifi
(Name and identi§ ot test ltem)

Koııtroplık

(Customer Name l Adress)

No: l2iA

Numuntntn Kabul Tırihi

A.Ş. /

Turgut Özd Küçük Snnayi Sitesi, Ebul Feyz Elçibey Bulv.

21.9.2017l0:ll

(The dıte of receipi of iest item)

Açıklamalır
(Numune Korumı İşbrıleri vb.)
Explınıtions

l8 mm

Deıeyin Yapıldığı Tarih

13

kal

26.9,2a17 l | :?7 -

Date of test

Rıporun Snyfa §ıyııı

2692aü ü

:2'1

2

Number of Pages of thc Report

eden

vı Tic.

sıyfelırdı vcrilmiştlr.

Th€ te§ı and / or measıırenıenİ reııılts, tlıe ııncerıainıies (ifapplicable) wiıh contİdeace pı"ob«bilİq,and ıesı meıhoıİ§ are given on theloltowİng
p«ges *üich are pari o/'this report.

"

Mühir

\/

''.1|,rr,*
..-{hj"o',
., if İ J.ir,!f.E.
i l'.
İÖ; ri ^l:
, \ ]ğ.r,: ,'§ g:

.,;5i*Ş,
-

Bu raşor

,

dtg,._;,:

laboratuvann

This rcport shall

F.ü§KL.P.20.0ı

o.ol bc

Mcrkcz Labarat,;var KocrCinatörü
Gencral coordinator

ofçerııal

t

ıiıqraıories

§ayfı

llz

€*

Hakan
Uzman

,

-.-'r'

Q6-.ıhl,r...

Lıboptory Supervisor

;(f[:.'*j,,İ,,r,

,

"_-i,i

l ohnraaıvı-

3ı:§ttl.ş,",.

f

ıt

Kimya Ytikse!

,,

yPılı izni

olmadan kısıİıen kopyalaaıp çoğıltılamaz. İınzasız ve

mühirsiı

ruporlar geçersizıiir.

reproıtutit' other than in full exoept with ıhe permission of the laboratory. Tesıing reportı without signafuıc

T.C.

KAHRAMANMARAş sü Tçü

lııaıı

§ayfı

üNivB ıısir.gs i

..o,d"'' *at.-t'6

n*,
..f,'

İ"hlrllltl
f!rir.ere!lo_§,ınaııl-t{nmıı
r]n!iııt>'-ia--.- .r-^.
itgi vuüşaai
rG,

Uygulımı

ve

Araşhrmı Merkezi tÜSrİlUl f,*borıtuvırı

AVŞAR KAMPÜSÜ / KAHRAMANMARAŞ

t

http:

lrrİlİ

''k^*Trr§-

Telı 0(344) 3ü0 rE 80 Fıks:0(344) 300 rt Er

'uskim@ksu"edu.ü

a2

//uskim.kşu.edu.§

DG-KoA{009}t9
09.ı7

Müştcri

Adı

Petek Kontıoplak San. vc

:

Projı Nıımırısı
tı,.^.,..._
].
ırwı|ua! nu
^

Tic. A.Ş.

Nuınunc Kabıl Tarilıi

Dıney Başlama Tırihi

:

uçltğ_Y olılş

.

Deney Adı / Numunt Kudu

Densv sonutu

ölçüm

Bclirıiıliği

:

26.09,?0l7

.

Tıblo Sınır

Deney ll{etodu

Değeri

(+A,

Eğilııe Flastikiyet Modtilü (l8 mm)

ı aıult

1.9.20l7 l0:l l

:

cmııii ilc gönderildi

T§-EN ] ı0

/

Onaylıyan

Lnbbrıtq,4r §orumluşu

.\J

:

.

., Tl^ı-_^_ lr
.. ^ı:ıaKalt İ,ı
, UzmalYü
j

ft,

KimyaYfüsek

a

l -) Dene yler, talcp sahibi &ıiafındaiı Üfoo*"-,*,o t sfıil Jailen deneli numuıeleri iizeıinde geıçekleştiıilmiştir.
2-) 1r) işarctli oliın dencyldcıeylc1, akıcdite oluİıan tiencyildcncylcri gösttrmcktedir. Ölçüıı beiirsizliği. ticney süresindeki belirsizlikleri kapsamıktadır vc
9/c 95 (k=2) gıJven aralığın<la h'csaplanmışıtr.
3-) Bu rapor-, İstek
ınyılı 6n yaeı ilc bir
E
&) Deıcy bkran i§tcı{ııçi lütindç lıbomtwaıımızdaıtunıtınç
/ Şdıit
.... şti.e sonüfrü}&fi-d#fuifi

No!' lC-l<ğıOOoİııl

bütümliir.

kıltıımıştır.[

nıımune

Bu rapor , laboratİİy'arın yazılı izni't'Irnodın kısmeıı kopyatanıp çoğaltılamaz. İmzısız ve mühürstiz raporlaı geçersizdir.
This reporl shall not bc,rtpıoduced other thaıı in fuü-cxctpt wilh üe pernıissi<ın of the İaboratory. Tesiing

P.ÜsKL.P.20.ol Rşv

0l

t26.o8.2ü16

.,{İ

};-.,

§#

\zı
l\z
noı !6
sıı/ -

/,Ş/
ış./

