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ln*tytut Tęctłniki §órnlcze.!
ul. Pszczyńska 3?; 44-1ł,! Gliwice
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LABoRATORlufi| l§ŹYrul§Rlt
MATERIAŁoWrJ l ŚRoDoWlsKA

AB 91s

§pR&lffsz§&§{[Ę Z. §Ą§AŃ §r 397/DL§l2016

Badanię migrac,ii określonych pierwiastków z próbki prodrłkt* Hańzlack Tung CIii *
ol,rtdoor - *lej aewnętrenyo dostarczrrnej do badań pyzav firmę ,,Y§NGA

HARTZCHEfi§IE §p.z o.o," spj.

Nazwa o§ió*tu bad*ń Próbka produktu Har&Lack Tung Oil- outdoor - olej

Ł,lańzl-aekT

Zleceniodawca: ,,VENGA HARTZ§HEMIE §p, z o.o," sp, j,

ul. Demokratyczna 117
93-438 Łódź

Zlecęnie: UPlDL,§-208991OR

06.07.2016 r.

07,07.2016 rJ 08.§B,2016 r,

Laboratoriu m lnżyn ierii Materisłowej i §rodowiska

Data dostarczenia obiekiu badań:
§ata rozpoczęcia / zakończenia badań:
Miejsce badań.

,,*"- zgodne z wymaganiami ,,-" - niezgodne

IJwaga: sh,łieńzenie zgodności z wymaganianli jest oparte na paziamie ufnoŚcf 95% dla nl'epewnoŚci rozszerzanej
v,łynikóuv pomiańw, na których apańo decyzję dotyczącązgoclności.

3g7t16lp1

Numer rróbki §twierdzenie,qodnościlnierggdności z tńrymaganiami
Norma PN-EN 71 -3+A1 :źOltt12

..Bezpieczeństwo zabawek Część 3: Migracia określonych pierwiastków"

3§7t16l?1

Wartości graniczne migracji pierwiastków:
Kategoria llt:
Waftości graniczne migracji pierwiastków:
Al < 70 000 mg/kg, §b < 560 mglkg, As < 47 mglkg, Ba < 18 750 mg/kg,
B < 15 SOS mg/kg, Cd< 17 rłg/kg, Cr {lll) < 460 mglkg, Cr {Vl) < 0,2 mg/kg,
Co < 130 mg/kg, Cr: < 7 700 mglkg, Pb < f 60 nrg,lkg, Mn < 13 00S nrgikg,
Hg o 9ł mg/kg, Ni < 930 mg/kg, Se < 460 rng/kg, §r < 56 000 mg/kg,
§n < 180 000 mg/kg, Zł < 46 000 mglkg

Cyna organiczna:
< 12 mo/ko
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Sprawozdanie z badań Nr 397lDL§r2§16
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prof, nadzw, lTG KaMAG

Autoryeujący: -- jńi,i,l Ńiiwiśkój

Gliwice, dnia 08,08.2016 r,
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Opis próbek
Próbka;róauktu HańzLack Tung Oil - outdoor -

Próbka została pobraną 1l1gęĘgiana do badań

Sprawozdanie z badań Nr 397iDLS/?B16 Strona 3 z 3

oiejzewnętrzny. i

zleceniodawcą

Zakres i metcldy badawcze

-_]

Lp. i Badane cechy

Migracja:Al, §b,
As, Ba, B, Cd, Cr,
Cr (lll), Co, Cu,1, l pn,'rvlń, Hg, r,r,,

Se, Sr, §n, Zn

Migracja: Cr {Vl)

Migracja
związkow cyny
organicznej

397l16łP1

Numer probki

397l16!?1

Metoda spektrornetrii mas z jonizacją w plaznrie

inciukcyjnie spzęzonej (lCP-MS)

Matoda wysokosprawnej chromaiografii cieczowe1

=prrę.onÓ; 
z spektrometrią mas z 1onr?9j3 y"^

piu.ńl" inłukiyjnie sprzęzonej (HPLC-lCP-MS]

Metody badatłcze

Metoda chromatografii gazowej z detekcją

spektrometrią mas (GC-MS}

i l |<ZUUUU l - l aluuuuv l -,_.

aań-a;aaa raŃrr*, prńiru aTnna* *pew.ność

,ozsiroenia k = 2, zgodnie z instrukcją ogótną !O-DLS/O3

Mi gracja pierwlastków lmgikg]

* 
-*-------=-; 

unośći s sx i wspołczynnikurozsze rżOn ą p rzy p az r 0 rili

lMig racja złrliązków cy n oo rgan i c zny ch [mglkg]

lll kategoria
TBT

< 0. 1 <01 ]

<o1

oBT

Uwaga: vlatźość niepeułłaści paniaru U stanowi tliepewność

iiźiii,r*ił, X- = z, źEoanię z i'nstt,ukcją ogólną :O-DLS/O3,

Wyniki i związana z nim niepewnośi odnoszą się jedynie do

maleriału, z ktorej przbka była pobrana,

Rozdzielnik * 2 egz.

'VENGA HARTZCHEMlE §p, z o,o," sp, j, x 1

KOMAG x 1

roższerzoilą pny poziamie utności

batlanej probki i nie dotyczą ;sałlii

95Ya iwspolczynniktt

wyrabu / substancji l

Froeedura badawcza
Norma

PB-DLS/31, wyd
PB-DLS/32, wyd,
pN_Ehł 71-3+A1..

8;2016
8;20,16

2014-12

Wyniki badań

<200 i - l<,100

_KoNlEc §PRAW0ZDANl,Ą,


