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فشم دسخَاست اًجبم آصهَى
هشخصات درخَاست کٌٌذُ
ًام ٍ ًام خاًَادگي هتقاضي :

ًام شرکت :
آدرس :

پست الکترًٍیکي:

تلفي ٍ ًوابر :

هشخصات ًوًَِ درخَاست شذُ
تعذاد ًوًَِ:
ًَع فَم:

هقذار ًوًَِ ارسالي:

تاریخ ًوًَِ برداری:

کن تَسعِ □ هیاى تَسعِ □ پرتَسعِ □
□ AFFF □ AR-AFFF □ AR-FFFP

ًام تَلیذ کٌٌذُ فَم:

ًوًَِ بردار:

درصذ فَم□ %6 □ %3 □ %1 :
□P
□ FP
□ FFFP
□S

سال تَلیذ/خریذ فَم:

ردیف

تَضیحبت الصم جْت اًجبم آصهَى:
 اسائِ اطالعبت ریل اص طشف دسخَاست کٌٌذُ ضشٍسیست:
 -1کطص سطحی  -2کطص ثیي سطحی  -3اًجسبط  -4صهبى الصم ثشای اص دست دادى  %25آة
ً تبیج آصهَى هشثَط ثِ ًوًَِ فَم اسبلی هیثبضذ.
 آصهًَْبی تعییي ضذُ دس ریل هطبثك ثب استبًذاسد هلی ایشاى ثِ ضوبسُ  3778اًجبم هیپزیشد.
ًَع
آزهَى

عٌَاى آزهَى

2

تعییي حذ لبثل لجَل دس ثشاثش اًجوبد ٍ رٍة ضذى

3

تعییي دسصذ حجوی سسَة

4
5
6
7

آصهَى ّبی ضیویبیی

1

تعییي هیضاى pH

درخَاستي

هَرد ًیاز

پاسخگَیي

کطص سطحی
کطص ثیي سطحی

 11لیتش

هیضاى تغییشات کطص ثیي سطحی

 15سٍص
کبسی

ضشیت پخص

8

تعییي گشاًشٍی (ٍیسکَصیتِ(

9

تعییي هیضاى اًجسبط ٍ صهبى اص دست دادى آة

کبسایی

آصهَى ّبی

11

آزهَى

حذاقل هقذار

زهاى

تعییي کبسایی دس ثشاثش آتص

 آیا اهکاى اًجام آزهَى در هَعذ هقرر برای آزهایشگاُ ٍجَد دارد ؟ بلِ □ خیر □ آیا ًیاز بِ تاهیي کٌٌذگاى خذهات آزهَى دارد ؟ بلِ □ خیر □ الساهات خاصي بجس استاًذارد ًیاز دارد ؟ بلِ □ خیر □ -اطالع رساًي بِ هشتری صَرت گرفت ؟ بلِ □ خیر □
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فشم دسخَاست اًجبم آصهَى

 هذت صهبى ًگْذاسی ًوًَِ ّبی ضبّذ  2هبُ پس اص صذٍس ًتیجِ آصه َى هی ثبضذ ٍ دس صَست ّشگًَِ اعتشاض ثِ ًتبیج آصهَى تب  2هبُ پس اص صذٍس
ًتیجِ هی تَاًیذ اعتشاض خَد سا ثِ آصهبیطگبُ جْت ثشسسی اسسبل ًوبییذ .ثذیْی است پس اص هذت صهبى تعییي ضذُ آصهبیطگبُ هسئَلیتی ًسجت ثِ
ًوًَِ ًخَاّذ داضت.
*لبعذُ تصوین :ثب احتوبل اًطجبق ( )PCهسبٍی یب ثضسگتش اص ً % 95تیجِ آصهَى ثِ ّوشاُ عذم لطعیت ثب استبًذاسد آصهَى هطبثمت دادُ ضذُ ٍ دس صَست احتوبل
پزیشش اضتجبُ ( ٍ )PFAسد اضتجبُ ( )PFRثشای ّش ًتیجِ (ثجض ًتبیج کیفی) گضاسش هیضَد.

نام و امضاء مشتری:
تاریخ:

نام و امضاء رییس آزمایشگاه:
تاریخ:

