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Woda, woda ściekowa, gleby i osady, ścieki,
ekotoksykologia
Firma LGC Standards Sp. z o.o. oferuje programy badania biegłości laboratoriów z zakresu analiz
organicznych i nieorganicznych składników wody ściekowej i ścieków, gleb i osadów.
●
●

●
●

Akredytowany organizator
Międzynarodowy zasięg, informacje, konsultacje i wyjaśnianie wątpliwości prowadzone w języku
polskim
Możliwość przystąpienia do programu w dowolnym momencie i wyboru dowolnych parametrów
Szybkie raportowanie wyników – do 4 dni roboczych

Poniżej przedstawiono wybrane parametry oznaczane w programach:
●
●
●
●

Kationy i aniony
Twardość, przewodnictwo elektrolityczne, barwa, pH
Azot i fosfor w wodzie
Całkowity azot i węgiel organiczny

●
●

Chemiczne i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
Fenole, BTX, pestycydy, WWA, PCB, oleje mineralne

Dalszych informacji udziela:
Agnieszka Wojda
LGC Standards Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 1
Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
Tel. (22) 751 31 40, 498 70 13
Fax (22) 751 58 45
agnieszka.wojda@lgcstandards.com
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