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ANALYSERAPPORT AN14-27903.001
Datum ontvangst
Produkt
Verpakking
Toestand staal
O/ref
Staal 001

: 29-10-2014
: bier
: originele verpakking (intact)
: OK-kamertemperatuur
: offerte 1401060
: Mikkeller I Wish IPA 16/04/2016

CHEMISCHE ANALYSES

001

Dat. Uitv.

Gliadine, mg/kg:
(ELISA methode (competitief : R-biopharm R7021))

<5

14-11-14

***Einde analyseresultaten***
Antwerpen, 17 november 2014
SGS CTS Food Lab

Dominic Bogaerts
Process 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.
Het analyserapport kan enkel en alleen aangewend worden binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters.
Alle opdrachten worden opgesteld op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een momentopname vertegenwoordigen en
steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of vermeld.
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. Mogelijks vermelde normen of criteria zijn opgesteld en vermeld in samenspraak met de opdrachtgever.
SGS Belgium NV, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. electronische of
faxtransmissie. Enkel en uitsluitend het origineel getekend rapport is bindend.
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