Изпитвателна лаборатория към „Национален институт за изследване на
вино, спиртни напитки и етерични масла” EOOД

ФК 701-8

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ /АП/
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА:

/ Попълва се от клиента /

ЗАЯВИТЕЛ /За фактура/
/наименование на юридическото лице / частното лице/

ЕИК/ BG / ЕГН /за частно лице/:
АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ:
МОЛ:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ /име и фамилия/ :
Телефон за връзка

/ E-mail

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕ
Протокол от
интерпретация

изпитване

/ПИ/,

без

мнение

и

Български език

Английски език

Обявяване на съответствие със спецификация или
стандарт:

ДА

НЕ

Включване на гранична стойност:

ДА

НЕ

Деклариране на неопределеност:

ДА

НЕ

Желая да получа протокола от изпитване:

На място

По куриер *

Руски език

Копие

Друго

* Адрес за получаване на ПИ:
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За ПИ на английски и руски език, моля, подайте коректна информация относно наименованието на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Стойност има само издаденият оригинала на протокола от изпитване или заверено копие от ИЛ „Вярно с оригинала“.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: При изискване от контролен или законодателен орган, на информация за клиент, представляваща професионална тайна, ИЛ уведомява своите
клиенти чрез ФК 401-4 “ Уведомление към клиент за предоставяне на информация-професионална тайна“, преди предоставяне на тази информация.

ІІI. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:
ПРОБА 1
Код на
пробата
/Попълва
се от ИЛ/

Описание на продукта :

/ Попълва се от клиента/

Естество на продукта: /етерично масло; флорална вода/
Търговско наименование /когато е приложимо/:
Ботаническо, латинско наименование на растението:
/семейство, род, вид/
Страна на произход /със/без ЗГУ/:
Процес на получаване:
/екстракция, водно парна дестилация и други/
Количество предоставена проба:
Партида/ Дата:
/Количество на партидата/:
Особености/Забележка:
/Срок за изпитване; Връщане на пробата след анализ/.

ПРОБА 2
Код на
пробата
/Попълва
се от ИЛ/

Описание на продукта :

/ Попълва се от клиента/

Естество на продукта: /етерично масло; флорална вода/
Търговско наименование /когато е приложимо/:
Ботаническо, латинско наименование на растението:
/семейство, род, вид/
Страна на произход /със/без ЗГУ/:
Процес на получаване:
/екстракция, водно парна дестилация и други/
Количество предоставена проба:
Партида/ Дата:
/Количество на партидата/:
Особености/Забележка:
/Срок за изпитване; Връщане на пробата след анализ/.
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ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
/по желание на клиента или произтичащи от нормативен документ/
Код на
пробата

ПРОДУКТ: ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Ъгъла на въртене на равнината на поляризация

Естерно число

Коефициента на пречупване

Киселинно число

Относителна плътност

рН

Определяне на идентичност на розово масло
(качествено):
Ethanol;Citronellol; Nerol; Geraniol; Linalol;β -Phenylethanol; Eugenol; Methyl eugenol; Heptadecane С17; n-NonadecaneC19; Eicosane- С20; Heneicosane-С21; n-Tricosane С23; Alken-n-C19, Farnesol
Хроматографски профил на розово масло-основен по БДС ISO 9842 (8 компонента)- β -Phenylethanol; Ethanol;
Citronellol; Nerol; Geraniol; Heptadecane С17; n-Nonadecane-C19; Heneicosane-С21
Хроматографски профил на розово масло – разширен 13
n-Tricosane С23; Linalol; Eugenol; Methyl eugenol;
Хроматографски профил на розово масло – разширен 15
Друго

(13 компоненета -основен +):Eicosane-С20;
(15 компоненета -разширен +): Alken-n-C19, Farnesol;

/Съгласно декларираният ценоразпис на интернет страницата на ИЛ или от изискана оферта/:

Код на
пробата

ПРОДУКТ: ФЛОРАЛНИ ВОДИ /розова вода/
Съдържание на етилов алкохол в об %

Коефициента на пречупване

Съдържание на етерично масло, %

рН

Определяне на идентичност на цитронелол, нерол, гераниол и
фенил етилов алкохол
Друго

Относителна плътност

/Съгласно декларираният ценоразпис на интернет страницата на ИЛ или от изискана оферта/:

Код на
пробата

ПРОДУКТ: РОЗОВОАБСОЛЮ1 И КОНКРЕТ РОЗОВ2
Относителна плътност 1,2
Съдържание на разтворител в конкрет
Съдържание на абсолю в конкрет 2

Естерно число1
2

Киселинно число1,2
Коефициента на пречупване1

Определяне съдържанието на характерни съставки в розово абсолю /фениетилов алкохол, цитронелол, гераниол,
нерол, етанол, евгенол, метилевгенол/
Друго
/Съгласно декларираният ценоразпис на интернет страницата на ИЛ или от изискана оферта/:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

І. Задължения на Възложителя, Клиента
Да достави обекта за изпитване в подходяща опаковка и предостави необходимата информация за съхранение.
Да предостави писмено заявката за изпитване с точно описание на продукта, методите за изпитване и друго.
Клиента отговаря за представителността на пробата. Резултатите от изпитване се отнасят за изпитваната проба.
Да заплати цената за изпитване, преди да получи протокола с резултатите от изпитването.
II. На Изпълнителя
Да направи преглед на заявката за изпълнимост (ресурси, компетентност, количество предоставена проба и други).
Да извърши изпитването, издаде изпитвателен протокол и да го предостави на Възложителя.
Да информира своевременно Възложителя за възникнали проблеми в процеса на изпитване. Консултациите се документират.
Да опазва професионална тайна за цялата информация, получена или създадена по време на лабораторната си дейност, и
безпристрастно да изпълнява служебните си задължения.
III. Уточняване на заявката за изпитване
Преди приемане на заявката:
………………………………………...............................................................................................................................
При възникнала промяна след приемане на заявка се попълва ФК 701-4 „Промяна/невъзможност в изпълнението на заявка“

Възложител: …………..…
/ подпис /

Изпълнител:…………………
/ подпис /
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