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1. SOUHRN 
 

Zkouška Výsledek 
Zápach a chuť vody Neuvádí se 
Vzhled vody Neuvádí se 
Tvorba vodních mikroorganismů Neuvádí se 
Extrakty z látek, které mohou ovlivnit zdraví veřejnosti Neuvádí se 
Extrakty kovů Vyhovuje 
 
Tento produkt splňuje kritéria uvedená v BS6920: Část 1“ Věta 8, extrakty kovů: 2000 „Specifikace“, a tudíž 
vyhovuje požadavkům zkoušek účinku na kvalitu vody podle Water Regulations Advisory Scheme  a je vhodný 
pro použití teplé (do 85 °C) i studené vody. Tento produkt nebyl podroben žádným dalším zkouškám. 
 
 
Podpis – Mark Norris 
Mark Norris, vedoucí zkoušek materiálů  Datum: 10. květen 2002 
 
 
Prosím, přečtěte si následující prohlášení 

a) Vzorky produktu uvedeného v této zprávě byly testovány v souladu s metodami stanovenými 
v BS6920: 2000 Vhodnost nekovových produktů pro použití v kontaktu s vodou určenou pro lidskou 
spotřebu s ohledem na jejich účinek na kvalitu vody. 

  
b) Nebude-li uvedeno jinak, zkouška byla provedena v akreditované laboratoři  UKAS společnosti WRc-

NSF Ltd v Medmenhamu, registrační číslo laboratoře UKAS 1550. Názory a výklad uvedené v tomto 
dokumentu jsou mimo rámec akreditace laboratoře UKAS. 

  
c) Výsledky uvedené v této zprávě se vztahují pouze na vzorek/vzorky předložený/é ke zkoušce. Změny 

v povaze nebo zdroji složek a ve výrobním postupu nebo použití ovlivňují vhodnost tohoto produktu 
pro použití ve styku s pitnou vodou. 

 
d) Vezměte na vědomí, že zprávy vydané akreditovanými zkušebními laboratořemi netvoří samy o sobě 

osvědčení Water Regulations Advisory Scheme nebo zkušební laboratoře. Pouze dopis vydaný Water 
Regulations Advisory Scheme, v němž je uvedeno referenční číslo adresáře, může být považován za 
osvědčení. 

  
e) Je možné, že materiály a produkty určené k používání vodárenskou společností při přípravě nebo 

rozvodu vody budou muset splňovat komplexnější toxikologické požadavky stanovené Inspektorátem 
pro pitnou vodu. Tyto dodatečné požadavky jsou třeba k zajištění dodržování předpisu č. 25 o dodávce 
vody (kvalitě vody) z roku 1989 vodárenskou společností. 

  
 


