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RELATÓRIO DE TESTES  REALIZADOS

Amostra Nº    Elemento Resultado 
(ppm)     

Cant. Mínima 
detectável Limite  permitido

1 Arsênico solúvel (As)      ND 5 ppm <25 ppm

2 Mercúrio solúvel (Hg)      ND 5 ppm <60 ppm

3 Selênio solúvel (Se) ND 10 ppm <500 ppm

4 Crómio solúvel (Cr) ND 5 ppm <60 ppm

5 Antimónio solúvel (Sb) ND 5 ppm <60 ppm

6 dmio solúvel (Cd) ND 5 ppm <75 ppm

7 Chumbo solúvel (Pb) ND 5 ppm <90 ppm
8 BBário solúvel (Ba)            20,83 10 ppm <1000 ppm

RESULTADO APROVADO -- --

Número de relatório: GR: HL: 7480001725                             DATA: 25 de Janeiro de 2016

MIGRAÇAO DE COMPONENTES
  Método: EN 71 Parte 3:1994 + A1: 2000/ AC: 2002-Análise realizado pelo ICP- OES

Nome da amostra: HOLI GULAL
Notas:  
 1) ND= Não detectada
 2) Ppm= Partes por milhão
 3) Testes realizados só com óleo sob solicitação do cliente 
 4) Testes realizados com uma versão anterior sob solicitação do cliente
 5) Testes realizados na amostra recibida ( Cor violeta)

Amostra recibida

***Fim de relatório *** 
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