Εργαςτήριο ποιοτικοφ ελζγχου υλικϊν, δημόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και καταςκευϊν Μοφςια Γιάννη

Κωδικόσ εντφπου:

Μάρκου Μπότςαρθ 9, Βζροια. ΣΗΛ. 23310-71536, ΦΑΞ: 23315-00405, www.verialab.gr, e-mail: infolab@verialab.gr

ΑΙΣ-ΕΡΓ.ΔΟΚ-ΑΦ

ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΣΙΚΩΝ
Προδιαγραφζσ: Εςωτερικό ςφςτθμα ποιότθτασ εργαςτθρίου, ΦΕΚ 289/Β/24-3-98

τοιχεία αίτηςησ:
Ημερομηνία υποβολήσ αίτηςησ:

Α/Α αίτηςησ:

τοιχεία πελάτη:
Ονοματεπϊνυμο:

e-mail:

Εταιρεία:
Διεφθυνςη:
Σ.Κ.:

Πόλη:
ΑΦΜ:

Σηλζφωνο:

ΔΟΤ:
ΦΑΞ:

Κινητό:

τοιχεία επίβλεψησ ζργου:
Ονοματεπϊνυμο:

Ειδικότητα:

Εταιρεία - Επωνυμία:
Διεφθυνςη:

Πόλη:

Σηλζφωνο γραφείου:

Κινητό εργαςίασ:

τοιχεία ζργου:
Ονομαςία
ζργου:
Σμήμα ζργου:

τοιχεία δείγματοσ (ή δειγμάτων):
Εργοςτάςιο παραγωγήσ:
Α/Α δειγμάτων πελάτη:

Ημερομηνία ειςόδου ςτο
εργαςτήριο:

Α/Α ειςερχομζνου δείγματοσ ςτο εργαςτήριο:
Ημερομηνία δειγματοληψίασ δείγματοσ:

τοιχεία
θζςησ
δειγματοληψί
ασ δειγμάτων:

No 1
No 2
No 3

Σφποσ αςφαλτομίγματοσ:

ΠΣΠ Α265

Διαβάθμιςη αδρανϊν:

Β κυκλοφορίασ

Τπογραφζσ:

Το εργαςτήριο ζχει άδεια λειτουργίασ και
ςυνεχή επόπτευςη από το ΚΕΔΕ του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι μζλοσ τησ Ελληνικήσ
Ζνωςησ Εργαςτηρίων.

Πελάτησ:
ςελίδα 1 από 2

Εργαςτήριο:

Εργαςτήριο ποιοτικοφ ελζγχου υλικϊν, δημόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και καταςκευϊν Μοφςια Γιάννη

Κωδικόσ εντφπου:

Μάρκου Μπότςαρθ 9, Βζροια. ΣΗΛ. 23310-71536, ΦΑΞ: 23315-00405, www.verialab.gr, e-mail: infolab@verialab.gr

ΑΙΣ-ΕΡΓ.ΔΟΚ-ΑΦ

ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΣΙΚΩΝ
Προδιαγραφζσ: Εςωτερικό ςφςτθμα ποιότθτασ εργαςτθρίου, ΦΕΚ 289/Β/24-3-98

τοιχεία αίτηςησ:
Ημερομηνία υποβολήσ αίτηςησ:

Α/Α αίτηςησ:

τοιχεία κυρίου και αναδόχου του ζργου:
Κφριοσ του ζργου:
Ανάδοχοσ του ζργου:

τοιχεία μελζτησ ςφνθεςησ αςφαλτομίγματοσ:
Παραδόθηκε η μελζτη ςφνθεςησ του υπό ζλεγχου αςφαλτοςκυροδζματοσ:
Αριθμόσ πρωτοκόλλου ςφνθεςησ του εργαςτηρίου που την εκπόνηςε:
Εκπόνηςη ςφνθεςησ από:
Αναγράφεται ςτη μελζτη το ποςοςτό % αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ;
Δίνεται η κοκκομετρία των αδρανϊν τησ ςφνθεςησ;

Αιτοφμενεσ εργαςτηριακζσ δοκιμζσ:
Ονομαςία δοκιμήσ:

Προδιαγραφή εκτζλεςησ
δοκιμήσ:

Προςδιοριςμόσ ποςοςτοφ αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ

A.S.T.M. D 2172 - 95

Κοκκομετρικι ανάλυςθ εκχυλιςκζντων αδρανϊν

A.S.T.M. C136 & C117

Αριθμόσ δοκιμϊν:

Παρατηρήςεισ:
1). Η αντιπροςωπευτικότθτα των δειγμάτων και θ πιςτι εφαρμογι των προδιαγραφϊν δειγματολθψίασ είναι ευκφνθ του πελάτθ.
2). Η ευκφνθ για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων των δειγμάτων είναι του πελάτθ.
3). Η παράδωςθ των αποτελεςμάτων γίνεται μετά τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ.
4). Η εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ γίνεται είτε μετρθτισ, είτε με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του εργαςτθρίου.
5). Η παροφςα αίτθςθ είναι υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκεί και να υπογραφεί από τον πελάτθ.
Το εργαςτήριο ζχει άδεια λειτουργίασ και ςυνεχή επόπτευςη από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι μζλοσ τησ Ελληνικήσ Ζνωςησ Εργαςτηρίων.

Τπογραφζσ:

Πελάτησ

Εργαςτήριο
ςελίδα 2 από 2

