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NÁBODNÍ AKREDlTAČNÍORGÁN

Signatář EA MLA
Ceský institut pro akreditacio o.p.s.
Olšanská 5413, 130 00 Praha 3
vydává
v souladu s §

l6 zákona č.22l|99'7 Sb., o technických požadavcích na výrobk1,, l,e znění pclzdě.iších předpisů

OSVEDCENI O AKREDITACI
č.29412020

Foster Bohemia s.r.o.

se sídlem Krátká 1148l32,Strašnice, 100 00

Praha 10,IČ 28895576

pro zkušebnílaboratoř č. 1150
Laboratoř měření irnisí

Rozsalr udělené akreditace:
Stanovení poěetní koncentrace a přítomnosti anorganických vláken s důrazem na azbest v prostředí
a materiálech včetně vzorkování, Stanovení parametrů prostředí a tlakové diference vzduchu
vynrezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení.ie dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadal,kťr poclle

čsx px ]So/IEC

17025:2018

Sub.jckt posuzor'ání shody.je při své činnosti oprávněn odkazol,at se l]a toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu

.je.jí platnosti,

pokud nebude akreditace pozastavena, a .je povinen plnit stanovené akreditační požadavky, v souladu

s příslušnými předpisy vztahu.iícími se k činnosti akreditovaného sub_jektu posuzor,ání shodv.

Toto osvěcičení o akrcditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.:20312017 ze dne
ně navazující.

3 1.

3,20l'7, popřipadě správní akty na

Udělení akreditace je platné do 7 . 5.2025

Jk&

2020

Ing.

-2-

Jiří Růžička,MBA, Ph.D.

ředitel
Českéhoinstitutu pro akreditaci, o,p,s.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.z 29412020 ze dne:
Akreditovaný subjekt podle ČsN BN Iso/IEC 17025z2018z
Foster Bohemia s.r.o.
Laboratoř měření imisí
Kíátká ll48l32, Strašnice, 100 00 Praha

7.

5.2020
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Zkoušky:
Pořadové
c

l§lo

1

2.

J.

4.*

).,

6.*

l

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identiíikace
zkušetlního postupu/metody

Stanovení početní
koncentrace respirabilních
anorganických vláknitých
částic metodou REM
s EDAX analyzátorem

SoP 01
(ČsN EN Iso 16000_7;
směrnice YDI3492, mimo

část 5)

Stanovení přítomnosti
anorganických vláken
optickou mikroskopií
s polarizací - PLM

SoP 05
(Směrnice VDI 3866,
část 4)

Stanovení parametrů
prostředí (teplota vzduchu,
relativní vlhkost vzduchu,
barometrický tlak)

PZ 0l

stanovení hmotnosti
materiálů gravimetricky

PZ 02

stanovení tlakové
diference vzduchu
tlakoměrem
(stupeň uzavřenosti
chraněného prostoru)

Předmět zkoušky

Vnějšía vnitřní ovzduší,
pracovní prostředÍ,
exponované íiltry

kap. 5, 6;
ISo 14966)

SoP 04
(Směmice VDI 3866,

Stanovení přítomnosti
anorganických vláken
metodou REM s EDAX
arlalyZátorcm

2

(čsx EN ISo

1726)

(Uživatelský- manuál
použitéhozaŤízení)

PZ03
(Uživatelský manuál
použitéhozařízení)

Stavební, anorganické
a organické materiály,
usivený prach
Stavební, anoíganické
a oíganickó materiály,

usazený prach

Vnějšía vnitřní ovzduší,
pracovní prostředí

stavební a ostatní
materiáIy
Pracovní a mimo pracovní
prostředí

v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mirno své stálé prostor;,,, jsou tyto zkoušky u pořadového

číslaoznačeny hvězdičkou

u datovaných dokumentů identifikujicích zkušební postup),se používajípouze tyto konkrétní postupy,
u rredatovaných dokurnentů identifikujících zkušebnípostupy se používá nejnovější vydání uvedeného

ffi

postupu (včetně všech změn)
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 29412020 ze dnez 7. 5.2020
Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC t7a25z2018:
Foster Bohemia s.r.o.
Laboratoř měření imisí
KíátkáII48l32, Strašnice, 100 00 Praha
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vzorkování:
Pořadovó
čislo

V1

Identifikace
postupu odběru vzorku l

Přesný název
postupu odběru vzorku

stacionární odběr vzorků
pro stanovení
anorganických vláknitých
částic (pevné částice a
vlákna), manuální metoda
přes měřící filtr

SoP

02

qČsN EN Iso 16000-1;
CSN EN ISO 16000-7;
čsN pN +gz;
čsN pN osg;

přetlmět odběru

Vnějšía vnitřní ovzdušía
pracovní prostředí

NV č. 36112001 Sb.;
směrnice VDI3492,
kap. 5, 6;

\r2

VDI4280, část 1;
ISo 14966)
SoP 03
(Směrnice VDI 3866,

Odběr vzorků pro
stanovení anorganických
vlaknitých částic (manuální část 1. kap. 1-4)
metoda)

Stavební, anorganické
a organické materiály,

usazený prach

u datovanÝclt dokumentů identifikujících postup1,odběru vzorku se používajípouze tyto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentů identitlku.iících postup;- odběru vzorku se používánejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

REM
EDAX
PLM
VDI
PZ, SoP
NV

Rastrovací elektronový mikroskop
Energiově di sperzní analy zátor X-paprsků
Polarizačníoptický mikroskop
směmice svazu německých inženýru
interní postup _
nařízení vlády CR ve zněnípozdějšíchz;rrěn
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