NOBLE-HOUSE NV
Attn: Mr. Serge Quisthoudt
Baillet Latourlei 97
B-2930 BRASSCHAAT
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ANALYSERAPPORT AN16-10868.002
Datum ontvangst
Produkt
Verpakking
Toestand staal
O/ref
Verantwoordelijke staalname
Lotnummer
Startdatum analyses

: 15-04-2016
: oliën
: originele verpakking (intact)
: OK - kamertemperatuur
: offerte 1601139.007
: Klant
: AAT035018L
: 15/04/2016

: Olijfolie Extra Vierge Hermanos Catalan
"VAN AMANPRANA"

Staal 002

CHROMATOGRAFISCHE ANALYSES

002

Dat. Uitv.
18-04-16

Kwantificatie van pesticiden (GMS 5) *
(GC/MS/MS methode)
Chlorpyriphos-ethyl, mg/kg:

0,01

Andere:

Geen bepaalbare
residu's.
18-04-16

Kwantificatie van pesticiden (LMS) *
(LC-MS/MS methode)
Prosulfocarb, mg/kg:

0,01

Andere:

Geen bepaalbare
residu's.

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES

002

¹Totaal aëroob kiemgetal (30°C)/g:

<10

(ISO 4833 -1)

¹Escherichia coli (44°C)/g:

<10

(ISO 16649-2)

¹Staphylococcus aureus (37°C)/g:

<100

(ISO 6888-1)

¹Gisten (25°C)/g:

<100

(ISO 21527-2)

¹Schimmels (25°C)/g:

<100

(ISO 21527-2)

¹Salmonella (37°C)/25 g:

afwezig

(AFNOR BRD-07/6-07/04)

¹ De met een ¹ gemerkte analyses zijn BELAC ISO 17025 geaccrediteerd (No. 005-TEST).
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***Einde analyseresultaten***
Antwerpen, 22 april 2016
Agriculture, Food and Life
Food Lab - SGS Belgium NV

Corrado Stichelbaut
Lab Manager
Microbiological Testing

Antwerpen, 22 april 2016
Agriculture, Food and Life
Food Lab - SGS Belgium NV

Peter De Rechter
Technical Coordinator
Chemistry/Chromatography

Indien het/de monster(s) waarop de resultaten van dit rapport betrekking hebben werd(en) genomen en /of aangeleverd door de klant of door een derde partij, voorgedragen door de klant.
De resultaten houden geen enkele waarborg in voor de representativiteit van welke goederen dan ook en hebben enkel betrekking op het/de monster(s). SGS Agrilab-Agro Food Services
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de oorsprong van het/de monster(s), waarvan het/ze beweerd word(t) afkomstig te zijn.
Tenzij anders overeengekomen worden alle orders en documenten uitgevoerd en opgesteld in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze
voorwaarden u opnieuw toegezonden. Uw aandacht wordt gevestigd op de erin vervatte bepalingen betreffende aansprakelijkheidsbeperking, schadeloosstelling en rechterlijke
bevoegdheid.
Alle rapporten worden opgesteld in naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten enkel de toestand op een bepaald ogenblik weergeven en
dat ze altijd in hun geheel en in hun specifieke context moeten worden gepresenteerd en/of vermeld.
SGS Belgium NV, opsteller van de rapporten, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of wijzigingen in de resultaten die ontstaan tijdens de elektronische verzending of
verzending per fax.
Tenzij anders gespecificeerd hebben de in dit testverslag vermelde resultaten uitsluitend betrekking op het monster of de monsters die zijn getest zoals ontvangen. Alle tests zijn uitgevoerd
met toepassing van de recentste versie van de opgegeven methodes, tenzij anders aangeduid in het verslag. SGS is alleen aansprakelijk jegens zijn opdrachtgever en dit document stelt de
bij een transactie betrokken partijen niet vrij van het uitoefenen van al hun rechten en plichten die voortspruiten uit de transactiedocumenten. Elke niet-toegestane wijziging en elke
vervalsing van de inhoud of het uiterlijk van dit document is onwettig. Overtreders kunnen worden vervolgd met alle mogelijke rechtsmiddelen.
Een beschrijving van de gebruikte analysemethoden, de identiteit van de externe laboratoria voor de gemerkte (*) analyses en de meetonzekerheid van de analyses zijn op aanvraag
beschikbaar.
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