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SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium na zgodność z normą PN-EN
ISO/IEC 17025:2005, posiada certyfikat akredytacji Nr AB 216 (www.pca.gov.pl) obejmujący badania
wody, ścieków i osadów ściekowych. Laboratorium wykonuje szeroki zakres badań obejmujący m.in.:
●

●
●

badania na zgodność jakości wody do spożycia z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 61
poz. 417),
wód butelkowanych, (Dz.U 120/04 poz. 1256 );
jakości ścieków i osadów ściekowych na zgodność z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz.U
nr 134/02 poz. 1140 ); (DzDz.U nr 136/06 poz. 964); (Dz.U nr 233/05 poz. 1988); (Dz.U nr 233/05
poz. 1988); (Dz.U nr 137/06 poz. 984)

Laboratorium posiada wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne wyposażenie, pozwalające na realizację
zarówno podstawowych jak i specjalistycznych badań. Więcej szczegółów na temat działalności
laboratorium na stronie: www.sng.com.pl

http://laboratoria.net/home/11142.html
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dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
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będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
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