Mintavételi ajánlás vezetékes ivóvíz ólomtartalmának vizsgálatához
A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének ólom mintavételére vonatkozó 5. megjegyzése szerint: 1liter
véletlenszerű napközbeni mintát kell venni a fogyasztói csapból a víz előzetes kifolyatása nélkül. 1 liter gyűjtött vízminta (a cső
átmérőjétől függően) kb. 2-3 méternyi csőszakaszban lévő vízről ad információt.
Ez a „véletlenszerű” vízminta lehetőség szerint a „pangó” víz legyen (éjszakai üzemszünetet követően, első 1 liter víz).
A jogszabály 1 liter gyűjtött mintából írja elő az elemzést, amit az alábbiak szerint vegyen.

Mintavételhez szükséges:
•
•

1 liter víz gyűjtésére és mérésére alkalmas tiszta edény pl. műanyag (nem ízesített) ásványvizes
flakon.
minta beszállításhoz, tároláshoz: bármilyen tiszta víz tárolására alkalmas flakon, üveg (2dl elegendő)

(Csak olyan flakont és mércét használjon, amiben előtte nem ízesített ásványvíz vagy ivóvíz volt. Az
edényeket csak tiszta vízzel öblítse át, ne használjon pl. mosogatószert).
Mintavétel időpontja: reggel, a konyhai hideg vizes csap első használata előtt
csapnyitás előtt helyezze a csap kifolyó nyílásához az 1 liter víz mérésére alkalmas edényt (flakont), és
csapnyitást követően 1 liter vízmintát engedjen bele.
Ezt követően töltsön át ebből a mintából minimum 2 dl-t egy jól záródó, tiszta flakonba vagy az 1 literes
flakont megtöltés után a kupakjával zárja le, és juttassa be a laboratóriumba.
Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.
A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, összehasonlítható határértékkel, és személyre (csapvízre)
szabott kockázatértékeléssel, tanácsadással.
Mintaátvétel: munkanapon 8:00-15:00
Vízkutató Vízkémia Kft. Akkreditált Laboratórium
1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.
Érkezését a 3-as kapucsengőn jelezze a kapu előtt és a bejáratnál is.
www.vizkemia.hu

1-2124157

30-2314755 (home office)

Vizsgálati listaár: 6000 Ft+27% áfa
Kedvezményes vizsgálati ár: bruttó 6000 Ft/1db minta. Bruttó 10000 Ft/2db minta
A kedvezmény igénybevételéhez az alábbi mintakísérőt kitöltve hozza a laboratóriumba.
Fizetés: mintaleadáskor. Eredményközlés: e-mailben, 5 munkanapon belül.

munkaszám

19posta@vizkemia.hu * www.vizkemia.hu

www.olomavizben.hu * vizkemiakft@gmail.com

Mintakísérő vezetékes ivóvíz ólomtartalmának kedvezményes vizsgálatához
Minta
Település:

Irányítószám:

Utca, házszám:

Emelet:

Mintavétel dátum:

mintavevő:

Minta átvétel:
Elérhetőségek
e-cím (ahová az
eredményt küldjük):
Telefonszám:
Név:
Egyéb:
Számla
Név:
Cím:

Vízvizsgálat eredménye
mintasorszám
(laborazonosító)

minta

Ólom [Pb] koncentráció
µg/l

201/2001. (X.25.) rendelet
szerinti határérték

csapnyitást követő
1 liter gyűjtött minta

10 µg/l (10ppb)

____perc folyatást követő
1 liter gyűjtött minta

10 µg/l (10ppb)

vizsgálati módszer: GFAAS / MSZ EN ISO 15586:2004; kimutatási határ: 1 µg/l

Budapest, 2019._________________________

www.olomavizben.hu
u

vizsgálta

