Badania Biegłości dla Analiz Środowiskowych - terminy w 2015 roku
Zanieczyszczenia wody, ścieki
Kod badania / tura

Data dystrybucji próbek

Termin zgłaszania wyników

WP15-1

14 stycznia 2015

27 lutego 2015

WP15-2

25 marca 2015

8 maja 2015

WP15-3A

13 maja 2015

26 czerwca 2015

WP15-3B

8 lipca 2015

21 sierpnia 2015

WP15-4

23 września 2015

6 listopada 2015

WP15-5

25 listopada 2015

8 stycznia 2016

Kod badania / tura

Data dystrybucji próbek

Termin zgłaszania wyników

WS15-1

28 stycznia 2015

13 marca 2015

WS15-2

8 kwietnia 2015

22 maja 2015

WS15-3

15 lipca 2015

28 sierpnia 2015

WS15-4

30 września 2015

13 listopada 2015

Woda pitna

Gleba, podziemne zbiorniki UST
Kod badania / tura

Data dystrybucji próbek

Termin zgłaszania wyników

LPTP15-S1

4 lutego 2015

20 marca 2015

LPTP15-S2

15 kwietnia 2015

29 maja 2015

LPTP15-S3

22 lipca 2015

4 września 2015

LPTP15-S4

7 października 2015

20 listopada 2015

Kod badania / tura

Data dystrybucji próbek

Termin zgłaszania wyników

AIR15-2

15 kwietnia 2015

29 maja 2015

AIR15-4

7 października 2015

20 listopada 2015

Powietrze

Więcej informacji i programów badań biegłości znajdziesz na stronie:
www.sigmaaldrich.com/pt
W zamówieniu na próbkę do badania biegłości prosimy podać:
• numer katalogowy próbki
• dane kontaktowe osoby wykonującej badanie (imię i nazwisko, nr tel. i adres e-mail)
• kod tury lub informację, że ma to być badanie poza programem

Badania biegłości poza programem
Dostępne są także badania „na życzenie“. Zamówić można dowolną próbkę z naszego katalogu badań
biegłości. Wyniki badań mogą być od razu przesłane do RTC do natychmiastowej analizy. RTC zwykle wysyła
gotowy raport w ciągu kilku dni od momentu otrzymania raportu z badań.

sigma-aldrich.com/pt

Pracujesz w akredytowanym laboratorium?
Zobacz różnicę!
RTC - producent wysokiej klasy certyﬁkowanych materiałów odniesienia
oraz dostawca badań biegłości - teraz w grupie Sigma-Aldrich!!!
Ponad 20-letnie doświadczenie
•

Doświadczeni specjaliści

•

20 tysięcy próbek rozsyłanych co roku do badań

•

Prawdziwe miedzynarodowe porównania - ponad 2500 uczestników badań biegłości z całego świata

Elastyczność
•

Od 4 do 6 zaplanowanych tur badań dla każdego programu rocznie

•

Dodatkowe badania biegłości „na życzenie“ - próbki dostarczane w takiej samej cenie jak dla badań
planowych

•

Wiele próbek do badań (woda, ścieki) dostarczanych jest z rezerwową próbką zapasową

•

Raportowanie przez stronę internetową lub drogą mailową

•

Różne metody analityczne dla danego parametru analizowane oddzielnie bez dodatkowych opłat,
możliwość uzyskania odrębnych raportów dla grup analityków, zespołów zmianowych i różnej
aparatury

Najwyższa staranność
•

Akredytacja ISO 17043 dla organizatorów badań biegłości

•

Akredytacja producenta CRM (ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34)

Ciągły rozwój i samodoskonalenie
•

Stale powiększające się porGolio produktów (od niedawna w ofercie CRMy i PT dla mikrobiologii,
przemysłu farmaceutycznego, badania biegłości w zakresie monitoringu powietrza)

Teraz w ofercie Sigma-Aldrich
•

Pełne porGolio CRMów TraceCERT, bogata oferta wzorców Supelco i Fluka oraz cała gama
odczynników do analityki z oferty Sigma-Aldrich

Zainteresowany?
Zamów już dziś katalog RTC, nowy katalog Fluka lub odwiedź naszą stronę:

www.sigma-aldrich.com/rtccrm

Masz pytania?
Skontaktuj się z Działem Informacji Naukowo-Technicznej Sigma-Aldrich:

tel.: (61) 829 01 00, e-mail: informacjanaukowa@sial.com
sigma-aldrich.com/standards

