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Bu raşor , laboratuvann yPılı izni olmadan kısıİıen kopyalaaıp çoğıltılamaz. İınzasız ve mühirsiı ruporlar geçersizıiir.

This rcport shall o.ol bc reproıtutit' other than in full exoept with ıhe permission of the laboratory. Tesıing reportı without signafuıc
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Bu rapor , laboratİİy'arın yazılı izni't'Irnodın kısmeıı kopyatanıp çoğaltılamaz. İmzısız ve mühürstiz raporlaı geçersizdir.
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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 No!' lC-l<ğıOOoİııl ınyılı 6n yaeı ilc bir bütümliir. .,{İ E };-.,
&) Deıcy bkran i§tcı{ııçi lütindç lıbomtwaıımızdaıtunıtınç kıltıımıştır.[ / Şdıit nıımune .... şti.e sonüfrü}&fi-d#fuifi


