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WAŻNE! Wymagania techniczne dotyczące miejsca badawczego u producenta:
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pomieszczenie zamknięte typu hala lub duży pokój o przeznaczonej powierzchni do badań min 20m ,
wysokość pomieszczenia min 3m,
o
temperatura pomieszczenia w przedziale 12 – 28 C, wilgotność powietrza 35 – 65%,
dostęp do pomieszczenia z poziomu ziemi (wyładowanie sprzętu badawczego z samochodu do
pomieszczenia),
w promieniu 10m powinny znajdować się przyłącza prądu z gniazdem na siłę (gniazdo 16A lub 32A),
przyłącze do sprężonego powietrza, przyłącze do wody, oraz miejsce ściekowe (na zewnątrz przez drzwi
lub bramę wjazdową, lub kratka odpływowa) zapewniające swobodny odpływ wody z komory badawczej
wyposażoną w wąż odpływowy o długości 10m.

Obiekty do badań powinny być kondycjonowane w miejscu wyznaczonym do badania min 4 godz. przed
o
rozpoczęciem badań w temperaturze otoczenia między +12 a +28 C.
Przykładowy schemat rozkładu stanowiska do badań w fabryce w wyznaczonym miejscu przez producenta.
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Zleceniodawca powinien przygotować się pod względem czasu poświeconego na badania oraz zabezpieczyć
pomoc:
- badania przeważnie odbywają się w godzinach 8-19 (2-3 okna dziennie),
- 2 pracowników do pomocy (regulacje, zmiana okna stanowisku).
W przypadku przyjazdu laboratorium i rezygnacji Zleceniodawcy z wykonania usługi badawczej z różnych
przyczyn pobrane zostaną koszty delegacyjne w wysokości 1500 zł netto.
Jeśli Zleceniodawca nie zapewni w/w warunków i spowoduje to przerwanie badań i dalszą realizację w innym
terminie Zleceniodawca poniesie koszty delegacyjne laboratorium w wysokości 1000 zł netto.
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nazwisko i stanowisko

miejscowość data

podpis i pieczęć firmowa

……………………………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………………………

Warunki techniczne, załącznik do formularzy zleceń. Strona 1 z 1
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul. J. Kasprowicza 21 lok. 2, 58-300 Wałbrzych
Działalność stacjonarna: ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych
NIP PL 8862868350, KRS 0000461727 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 5000 zł.

