شماره:
تاریخ:
پیوست:
کد مدرک LMS -F-404-01-01 :

صفحه  1 :از 1

فرم درخواست انجام آزمون
مشخصات درخواست کننده
نام و نام خانوادگي متقاضي :

نام شرکت :
آدرس :

پست الکترونیکي:

تلفن و نمابر :

مشخصات نمونه درخواست شده
مقدار نمونه ارسالي:

تاریخ نمونه برداری:

میان توسعه□ پرتوسعه□
نوع فوم :کم توسعه□
□AR-AFFF□ AR-FFFP
نام تولید کننده فوم:

نمونه بردار:

درصد فوم:
□FFFP□ S□ AFFF
سال تولید/خرید فوم:

□%6 □%3 □%1
□P□ FP

ردیف

توضیحات الزم جهت انجام آزمون:
 نتایج آزمون مربوط به نمونه فوم اسالی میباشد.
 آزمونهای تعیین شده در ذیل مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  8773انجام میپذیرد.
نوع
آزمون

عنوان آزمون

2

تعیین حد قابل قبول در برابر انجماد و ذوب شدن

8

تعیین درصد حجمی رسوب

4
1
6
7

آزمون های شیمیایی

1

تعیین میزان pH

درخواستي

مورد نیاز

پاسخگویي

(ریال)

کشش سطحی
کشش بین سطحی

 4لیتر

میزان تغییرات کشش بین سطحی

3
9

تعیین میزان انبساط و زمان از دست دادن آب

کارایی

آزمون های

تعیین کارایی در برابر آتش
تعیین سازگاری بین کنستانتره های کف و پودرهای خاموش کننده آتش

5,000,000

 11روز
کاری

ضریب پخش
تعیین گرانروی (ویسکوزیته(

11

آزمون

حداقل مقدار

زمان

قیمت واحد

تماس

 21لیتر

آزمون تعیین کارایی در برابر آتش در مقیاس کوچک

تماس
تماس

 لطفا پس از ارسال برگه درخواست به شماره فکس  121-22429778فرآیند صدور پیش فاکتور آغاز می گردد.
 لطفا به منظور قطعی شدن درخواست و شروع کار ،مبلغ تعیین شده را به حساب اعالی در پیش فاکتور واریز نموده و فیش واریزی را به همراه فرم
تکمیل شده فوق رافکس یا به شماره  19123811131واتس آپ نمایید.
 مدت زمان نگهداری نمونه های شاهد  2ماه پس از صدور نتیجه آزمون می باشد و در صورت هرگونه اعتراض به نتایج آزمون تا  2ماه پس از صدور
نتیجه می توانید اعتراض خود را به آزمایشگاه جهت بررسی ارسال نمایید .بدیهی است پس از مدت زمان تعیین شده مسئولیتی متوجه آزمایشگاه
نخواهد بود.

نام و امضاء مشتری:
تاریخ:

نام و امضاء مدیر فنی:
تاریخ:

