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  המשרד להגנת הסביבה

  רמת השרון, נצחהפארק רחוב  ,ממצאי סקר קרקעדוח : הנדון

  04/11/09,רמת השרון, פארק רחוב הנצח ,סקר קרקעתוכנית  -LDD: סימוכין
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LDD-  19/11/09, רמת השרון, פארק רחוב הנצח ,סקר קרקעתיקון תוכנית   

  24/11/09, תכנית סקר קרקעאישור תיקון  –פארק ברחוב הנצח / ש "ש רמה"תע -המשרד להגנת הסביבה
LDD-  17/02/10, רמת השרון, פארק רחוב הנצח ,מתוקן -קרקעקידוחי סקר ממצאי סקר גז קרקע ותוכנית  

  17/02/10, קרקע קידוחי תכנית סקראישור תיקון  –פארק ברחוב הנצח / ש "ש רמה"תע -ד להגנת הסביבההמשר
  

  ,שלום רב

ש "של תע השטח פתוח שהיה בבעלותשל עיריית רמת השרון להפוך בכוונתה  ,1/ב/214/רשמסגרת תוכנית ב
  . ברמת השרון ב הנצחממזרח לרחודונם המשתרעים  33 - כהשטח המדובר כולל . לשטח ציבורי פתוח

ככל הנראה כתוצאה  ,או מים/ש נמצא זיהום קרקע ו"לאור העובדה שבאזורים אחרים שבבעלות מפעל תע
באזור המיועד לפני חקירה סביבתית לבצע סקר דרישה מהועדה המחוזית הגיעה , מפעילות שנעשתה בהם

טכנולוגיות מתקדמות . די. די. אל עיריית רמת השרון שכרה את שירותיה של חברת .הסבתו לפארק ציבורי
  .בשטח המתחם קרקע קידוחי סקרסקר גז קרקע ו ולבצע להכין על מנת (LDD) מ"בע

לפי , באזור הסקר, XRFבוצע סקר גז קרקע אקטיבי ופסיבי וסריקת מתכות  2009לדצמבר  20 - בתאריך ה
גז בעקבות ממצאי הסקר  .2009לנובמבר  19י המשרד להגנת הסביבה מהתאריך ה "התוכנית המאושרת ע

לא תוכנית סקר קידוחי קרקע מצומצמת יותר מהתוכנית המקורית שכן תוצאות הסקר  הוצעה  XRFקרקע ו
  . על זיהום נרחב בשטח הנסקר העידו

י המשרד להגנת "לפי התוכנית המאושרת ע, למרץ בוצע סקר קידוחי קרקע באזור הסקר 10 -בתאריך ה
  .דוח זה מציג את ממצאי סקר הקרקע והמלצות להמשך .2010רואר לפב 17הסביבה מהתאריך ה 
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  תרשימים

  
  אזור הסקר וסביבתו -1תרשים 
   XRFסיכום ממצאי סקר גזי קרקע ו  -2תרשים 
  מיקום קידוחי הקרקע  -3תרשים 
  סיכום ממצאי סקר קידוחי הקרקע  -4תרשים 

  
  נספחים

  
  תמונות של סקר הקרקע  –' נספח א
  תוצאות מעבדה - 'נספח ב

  

  רקע 1

האזור  .מ צפון מזרחית למחלף הכפר הירוק"ק 1.1 -בחלקה הדרומי של רמת השרון כ השטח המיועד נמצא
 מדרום לשטח נמצא אזור התעשייה של רמת השרון הכולל. צמחייה טבעית המכוסהשטח פתוח הנו כולו 

הצפוני ביותר של השטח נמצאים מבנים  מטר מצפון לגבולו 100 - כ. 'מועדונים וכו ,בתי מלאכה ,מוסכים
בית ספר ודיור , גני ילדים, קופת חולים, ישנם בתי מגוריםרחוב הנצח למעבר לשטח  ערבממ .ש"יכים לתעהשי
   ).1תרשים (מוגן 

וכולל מתקני ייצור תחמושת מכל הסוגים  דונם 4,600 - כמשתרע על שטח של  ש רמת השרון"תע מתחם
תעשייתיים לא מטופלים או מטופלים סולקו שפכים ' 90 - ועד שנות ה 1950משנת . ומפעלים לציפוי מתכות

     .חלחול/ לערוצי הנחלים באזור ולבריכות האידוי, חלקית מהמתקנים השונים לשטח

של  מספר מטריםמורכבת משכבה עליונה של באזור הקרקע , סביבהב שבוצעו על פי מידע שקיים מקידוחים
, על בסיס קידוחים בקרבת מקום .מטר 8 -כומתחתיה שכבת חול חרסיתי עד לעומק של ) חמרה(חול אדום 

מספר קידוחים אשר רובם  קיימים באזור. מתחת לפני הקרקע יםמטר 50 - כהוא  באתר עומק מי התהום
כוון זרימת המים  .השטח מתחת לפני יםמטר ~30-50בין עומק המים בקידוחים אלו . משמשים כקידוחי ניטור

  . העיליים באזור הוא דרום דרום מערב

אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקוויפר  - 'ב של רשות המים כאזור לפי מפת הרגישויות רהאזור מוגד
  . משני בו הנזק לא ניתן לתיקון

  :הפעילות מסביב למתחם כללה שימוש בחומרים הבאים

  .לקיםומריכיבי ד) עופרת, כרום(מתכות , פרכלורט ,שאריות חומרי נפץ, חומרים אורגנים נדיפים וחצי נדיפים
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  אזור הסקר וסביבתו - 1תרשים 

  XRFממצאי סקר גז קרקע ו  2

ש אינם מעידים על זיהום "במתחם פארק הנצח ברמה )XRF(סקר גזי הקרקע וסריקת המתכות ממצאי 
או זיהום בגזי קרקע באזור הקרוב  מעל ערכי הסף לא נמצאו עדויות לזיהום במתכות. משמעותי בשטח הנסקר

שלא מתוכננת מטר התגלו גזי קרקע מעל ערכי הסף אך מכיוון  18מטר ו  10 -מק של כבעו. לפני השטח
יחד עם זאת יש למגן כל מבנה תת . ממצא זה אינו בעל חשיבות גדולה ,בנייה או חפירה לעומק באתר זה

  .יפו-א"מפרט הנחיות מיגון בדומה למפרט עיריית ת קרקעי באתר מפני חדירת מזהמים בגזי קרקע על פי

המזהמים שנמצאו בסקר גז קרקע פסיבי מוצגים בנקודות . מציג את עיקרי המזהמים שנמצאו בסקר 2תרשים 
מזהמים שנמצאו בסקר גז קרקע אקטיבי מוצגים בנקודה בה . בהם נמצאו בכמות גדולה ביחס לשאר השטח

 2 -נראה כי באופן יחסי רוב המזהמים מתרכזים ב. הסף המקובלים בעולם נמצאו בריכוזים הגבוהים מערכי
  . צפון המתחם ודרום מערב המתחם, אזורים

  

  

  

  



  
  

 11מתוך  5עמוד 
 

   XRFסיכום ממצאי סקר גזי קרקע ו  - 2תרשים 
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  הקרקע קידוחי ממצאי סקר  3

הגנת י המשרד ל"לפי התוכנית המאושרת ע, למרץ בוצע סקר קידוחי קרקע באזור הסקר 10 –בתאריך ה
לעומק של  6 ,)3תרשים ( קידוחים ברחבי המתחם 20כ "בוצעו סה .2010לפברואר  17 - הסביבה מהתאריך ה

מציאת נוכחות של מזהמים הדוגמאות נלקחו למספר מעבדות לאנליזה ל .מטר אחד של לעומק 14- מטר ו 2
אנליזה , בדת אמינולאברוב האנליזות בוצעו במע .פרכלורט וחומרי נפץ  PAH, VOC, MTBE, TPH:הכוללים

, כמו כן. לחומרי נפץ בוצעה במעבדת משרד הבריאותלפרכלורט בוצעה במעבדת הפקולטה לחקלאות ואנליזה 
תוצאות האנליזות מופיעות . לאנליזה במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבהכביקורת  מהדוגמאות נשלחו 10%

  .1-4בטבלאות 

   הקרקע מיקום קידוחי - 3תרשים 
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  10/0310/, שדה ממצאי בדיקות -1טבלה 

PIDלחותריחתיאורעומק (מ')דוגמא מיקום 
A-10.50.0
A-210.0
A-30.50.3
A-410.9
A-520.1
A-60.50.0
A-710.0
A-80.50.7
A-910.0
A-100.50.0
A-11119.6
A-122 0.0מעט לח
A-130.52.4
A-1411.2
A-150.50.0
A-16193.4
A-172817.0
A-180.5 4.6מעט לח
A-1910.0
A-200.50.8
A-2117.8מעט לח חמרה מעט חרסיתית יותר
A-220.50.0
A-2310.4
A-24238.8
A-250.5 0.0מעט לח
A-2610.0
A-270.530.5
A-2810.0מעט לח חמרה מעט חרסיתית יותר
A-290.50.1
A-3010.0
A-310.50.7
A-3212.2
A-3320.0
A-340.54.5
A-3518.6
A-360.561.2
A-3710.0חמרה מעט חרסיתית יותר
A-3820.2
A-390.530.4
A-401 0.0מעט לח
A-410.516.4
A-4210.0
A-430.51.9
A-4410.2
A-450.51.0
A-4611.8

K-19

K-20

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-12

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

אין 

אין 

אין 

אין 

אין 

אין 

אין 

אין 

חמרה 

חמרה 

חמרה 

חמרה 

חמרה מעט חרסיתית יותר

חמרה 

  
  (ppm)מ "חל :PIDיחידות 

  

 בהםמטר  2ו  1בעומק של  K-7ממצאי בדיקות השדה לא הצביעו על זיהום בשטח הנסקר מלבד בקידוח 
  . לא הורגש ריח אופייני לדלקים באף דוגמא. חומרים אורגנים נדיפיםהצביעו על נוכחות של  PIDתוצאות ה 
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  PAH ,VOC ,TPH 10/03/10ת מעבדה ממצאי בדיקו – 2טבלה 

פקולטה 

לחקלאות 

משרד 

הבריאות 
אמינולאב

המכון 

הישראלי 

לאנרגיה 

וסביבה

אמינולאבאמינולאב

המכון 

הישראלי 

לאנרגיה 

וסביבה

אמינולאב

המכון 

הישראלי 

לאנרגיה 

וסביבה

TPH TPH MTBE PAH     PAH     VOC  VOC חומרי נפץפרכלורט עומק (מ ' )דוגמאמיקום 

A-10.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-21<0.02514
A-30.5<0.025
A-41<0.025
A-52<0.02514<0.02NDND
A-60.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-71<0.025ND11<0.02NDND
A-80.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-91<0.02513<50<0.02NDND
A-100.5<0.025

A-11A1<0.025
A-11B1<0.025
A-122<0.02513<50
A-130.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-141<0.02518
A-150.5<0.025
A-161<0.025
A-172<0.02513<0.02NDND
A-180.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-191<0.025ND116<0.02NDND
A-200.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-211<0.02512NDND
A-220.5<0.025
A-2310.028
A-242<0.02518
A-250.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-261<0.025ND46
A-270.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-281<0.025RDX= 0.3429<0.02NDND
A-290.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-301<0.02544<0.02NDND
A-310.5<0.02523
A-321<0.025לא נבדק

A-332<0.02531<0.02NDND
A-340.5לא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-351<0.02526<0.02NDND
A-360.5<0.025<50ND
A-371<0.025
A-3820.0822<0.02NDND
A-390.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-401<0.025ND19
A-410.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-42A10.075ND40ND
A-42B10.07528ND
A-430.5לא נבדקלא נבדקלא נבדק

A-44A1<0.025ND24<0.02NDND
A-44B1<0.02529
A-450.5לא נבדקלא נבדק

A-461<0.025ND14<0.02NDNDND

מעבדה

K-18

K-19

K-20

לא נבדק

ND

ND

ND

ND

ND

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-6

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

ND

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

לא נבדק

  
  ;פקולטה לחקלאות ומשרד הבריאות, מכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, אמינולאב :מעבדה; קילוגרם /מיליגרם :יחידות

ND :לא התגלה;  
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TPH -  דוגמא אחתב )A-19(, לפי , 'בגבוה מערך הסף לקרקעות באזור  מעט ריכוזו היה מטר 1-בעומק של כ
  . רי הסכנה למקורות מיםמפת אזו

MTBE ,PAH  ושארVOC - MTBE  נמוכים מסף גילוי המכשירריכוזים בנמצא,  PAHשארו VOC  לא
   .התגלו

שעומד על  PRGלפי  ך הסףנמוך מעראך בריכוז  RDX  חומר הנפץנמצא  A-28)(בדוגמא אחת  -חומרי נפץ
4.4 mg/kg 160 - ו בקרקע באזור מגורים mg/kg בשאר הדוגמאות לא נמצאו חומרי  .עשייתיבקרקע באזור ת

  .נפץ

 PRGלפי לקרקעות  הסף ךנמוכים מערבריכוזים אך  (A-38, A-42a, A-42b)דוגמאות  3ב  נמצא  -פרכלורט

  . בקרקע באזור תעשייתי mg/kg 100 -בקרקע באזור מגורים ו mg/kg 7.8  שעומד על

  

  10/0310/, מתכות, ממצאי בדיקות מעבדה -3טבלה 

K-1K-2K-3K-4K-5K-6K-7K-8K-9K-10K-11קידוח
A-1A-3A-6A-8A-10A-13A-15A-18A-20A-22A-25דוגמא

0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5עומק  (מ')

Ag<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5<520
Al211543958547641204552512054365766790178939293-
As<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5<517
B<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5<540

Ba4512111012151520252327500
Be<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2150
Ca46321637530548616734636261297381647747-
Cd<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<210
Co922<=22222334900
Cr276756779111215150
Cu85223334546150
Fe17755295840152979343437053978456659196626758223000
Hg<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<25
K1297390473384475502542905716969976-
Li10<5<5<5<5<5<5<5<5<551600

Mg2873387457397440493497838657648789-
Mn258858983961031151462181811811800
Mo<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2390
Na241204381922232650313943-
Ni1944344567810130
P7376595977788299848387-

Pb275658789101113250
S13282128363236595336451000
Se<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5<55
Sn<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5<5-
Sr401155666748141047000
Ti3979410893114122131136177190212-
V3578689912141418-
Zn26877911915131313300

ערכי סף  

מחמירים  

ביותר  

(מ" ג / ק" ג )

  
  ;לא התגלה: ND; אמינולאב :מעבדה; קילוגרם /מיליגרם :חידותי

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 11מתוך  10עמוד 
 

  10/0310/, המשך - מתכות, ממצאי בדיקות מעבדה -4טבלה 

K-12K-13K-14K-15K-16K-17K-18K-18K-19K-20K-20קידוח

A-27A-29A-31A-34A-36A-39A-41דוגמא

 A-41
 (המכון הישראלי 

 לאנרגיה)
וסביבה

A-43A-45AA-45B

0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5עומק (מ' )
Ag<5<5<5<5<5<5<5<1<5<5<520
Al855977398738936013244339497646-824580078249-
As<5<5<5<5<5<5<5<1<5<5<517
B<5<5<5<5<56<5<1<5<5<540

Ba4826282324502116.9222424500
Be<2<2<2<2<2<2<2-<2<2<2150
Ca276147738047658901864751-776759756-
Cd<2<2<2<2<2<2<2<1<2<2<210
Co4343584-444900
Cr141112121939126.9121211150
Cu845461442.8455150
Fe747365357535745910778239386597-70897140738523000
Hg<2<2<2<2<2<2<2<1<2<2<25
K115891210821033131425741038-104610451007-
Li5<5<5<5616<5-<5<5<51600

Mg86073477876910612900712-732743764-
Mn185230238137130166122951351861861800
Mo<2<2<2<2<2<2<2<1<2<2<2390
Na993234345114233-332928-
Ni8787122284.4888130
P115797874818264-687370-

Pb16910111737111.8101010250
S6643433825<537-3944411000

Se<5<5<5<5<55<5<1<5<5<55
Sn<5<5<5<5<5<5<5-<5<5<5-
Sr11589811198-88847000
Ti19317819118123239419384187178171-
V16131414214515-141414-

Zn251212121631118.8111111300

ערכי סף 

מחמירים 

ביותר 

( מ " ג /ק " ג ) 

  
  ;לא התגלה: ND ;)דוגמא אחת נבדקה במכון הישראלי לאנרגייה וסביבה( אמינולאב :מעבדה; קילוגרם /מיליגרם :יחידות

  

  המחמירים ביותר נמוכים מערכי הסף היו המתכות ריכוזיבכל הדוגמאות  -  מתכות

 דוגמאות נשלחו לאנליזה במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בנוסף לאנליזהמה 10% -  בקרת איכות
  .דוגמאות 20כן נלקחה חזרה לדוגמא כל  כמו. באמינולאב

  מסקנות והמלצות להמשך 4

אינם מעידים על זיהום , ש"ש רמה"פארק הנצח בתעשל הסקר במתחם  סקר הקרקע וגזי הקרקעממצאי 
. מציג את סיכום ממצאי סקר קידוחי הקרקע 4תרשים  .שטח הנסקרחתך הקרקע העליון של הבמשמעותי 

 -8Kמלבד דוגמא מקידוח  PAHאו  VOCמתכות , בדלקיםבאנליזות שבוצעו לא נמצאו דוגמאות מזוהמות 
-8Kקרקע המזוהמת מאזור קידוח מומלץ לחפור את ה .TPHנמצא זיהום קל של  הב, מטר 1מעומק של 

אך   RDXנמצאו ריכוזים של פרכלורט וחומר נפץ מסוג  18ו  16, 12בקידוחים . ולפנותה לאתר פסולת מתאים
  . בריכוזים נמוכים מערכי הסף

סקר גזי הקרקע העיד על זיהום בגזי קרקע בעומקים הגדולים מעומק החפירה הצפוי בתהליך בניית הפארק 
יחד עם זאת יש למגן כל מבנה תת קרקעי באתר מפני חדירת מזהמים , אינו רלוונטי למקרה זה זיהום זהולכן 

  .יפו-א"בגזי קרקע על פי מפרט הנחיות מיגון בדומה למפרט עיריית ת

תוצאות שני . סקר גזי קרקע וסקר קידוחי קרקע; סקר הקרקע שבוצע במתחם פארק הנצח בוצע בשני שלבים
מיועד  אתרהשעל בסיס הממצאים ובהתחשב בכך . ל זיהום קרקע משמעותי במתחםהסקרים אינם מעידים ע

דיגומים או  בביצוע אין צורךלדעתינו , במתחם לעומק או בנייהלא מתוכננת חפירה ו להפוך לפארק ציבורי
   .ואין מניעה משימוש בקרקע כאזור פארק ציבורי נוספים קידוחים



  
  

 11מתוך  11עמוד 
 

   סיכום ממצאי סקר קידוחי הקרקע - 4תרשים 

  
  
  



  
  

 

  תמונות -'נספח א
  10/0310/ קידוחי קרקע פארק הנצח - 1תמונה 

  
   10/0310/ קידוחי קרקע פארק הנצח - 2תמונה 

  



  
  

 

  09/1220/ פארק הנצח ,פסיבי קרקעגז קידוח  - 3תמונה 

  
  09/1220/ פארק הנצח, אקטיביקרקע  גז קידוח - 4תמונה 

  
  

  



  
  

 

  09/1220/ פארק הנצח, אקטיביקרקע  דיגום גז - 5תמונה 

  

  09/1220/ פארק הנצח, ימון נקודותוס XRFדיגום  - 6תמונה 

  



  
  

 

  
  
  
  
  
  

  
  וצאות מעבדהת - 'בנספח 

  



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12109.10-C

A-1 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg21154 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg45 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg4632 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg9 Co-  קובלט

mg/Kg27 Cr-  כרום

mg/Kg8 Cu-  נחושת

mg/Kg17755 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1297 K-  אשלגן

mg/Kg10 Li-  ליתיום

mg/Kg2873 Mg-  מגנזיום

mg/Kg258 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg241 Na-  נתרן

mg/Kg19 Ni-  ניקל

 דף 1 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12109.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg73 P-  זרחן

mg/Kg27 Pb-  עופרת

mg/Kg13 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg40 Sr-  סטרונציום

mg/Kg397 Ti-  טיטניום

mg/Kg35 V-  וונדיום

mg/Kg26 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 2 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12110.10-C

A-2 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg141

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 3 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12111.10-C

A-3 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg141

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg3958 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg12 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg1637 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg6 Cr-  כרום

mg/Kg5 Cu-  נחושת

mg/Kg2958 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg390 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg387 Mg-  מגנזיום

mg/Kg85 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg20 Na-  נתרן

 דף 4 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12111.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg4 Ni-  ניקל

mg/Kg76 P-  זרחן

mg/Kg5 Pb-  עופרת

mg/Kg28 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg11 Sr-  סטרונציום

mg/Kg94 Ti-  טיטניום

mg/Kg7 V-  וונדיום

mg/Kg8 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה
2 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 5 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12112.10-C

A-5 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg141

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 6 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12112.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיMg/Kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 7 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12112.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 8 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12112.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 9 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12112.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 10 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12113.10-C

A-6 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg5476 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg11 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg530 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg7 Cr-  כרום

mg/Kg2 Cu-  נחושת

mg/Kg4015 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg473 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg457 Mg-  מגנזיום

mg/Kg89 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg38 Na-  נתרן

mg/Kg4 Ni-  ניקל

 דף 11 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12113.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg59 P-  זרחן

mg/Kg6 Pb-  עופרת

mg/Kg21 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg5 Sr-  סטרונציום

mg/Kg108 Ti-  טיטניום

mg/Kg8 V-  וונדיום

mg/Kg7 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 12 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12114.10-C

A-7 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg111

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 13 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12114.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיMg/Kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 14 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12114.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 15 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12114.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 16 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12114.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 17 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12115.10-C

A-8 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg4120 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg10 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg548 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg¡2 Co-  קובלט

mg/Kg5 Cr-  כרום

mg/Kg2 Cu-  נחושת

mg/Kg2979 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg384 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg397 Mg-  מגנזיום

mg/Kg83 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg19 Na-  נתרן

mg/Kg3 Ni-  ניקל

 דף 18 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12115.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg59 P-  זרחן

mg/Kg5 Pb-  עופרת

mg/Kg28 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg5 Sr-  סטרונציום

mg/Kg93 Ti-  טיטניום

mg/Kg6 V-  וונדיום

mg/Kg7 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 19 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12116.10-C

A-9 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg131

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 20 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12116.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיMg/Kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 21 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12116.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 22 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12116.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 23 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12116.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 24 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12117.10-C

A-10 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg191

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg4552 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg12 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg616 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg6 Cr-  כרום

mg/Kg3 Cu-  נחושת

mg/Kg3434 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg475 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg440 Mg-  מגנזיום

mg/Kg96 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg22 Na-  נתרן

 דף 25 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12117.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg4 Ni-  ניקל

mg/Kg77 P-  זרחן

mg/Kg8 Pb-  עופרת

mg/Kg36 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg6 Sr-  סטרונציום

mg/Kg114 Ti-  טיטניום

mg/Kg8 V-  וונדיום

mg/Kg9 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה
2 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 26 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12118.10-C

A-12 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg131

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 27 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12119.10-C

A-13 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg5120 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg15 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg734 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg7 Cr-  כרום

mg/Kg3 Cu-  נחושת

mg/Kg3705 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg502 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg493 Mg-  מגנזיום

mg/Kg103 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg23 Na-  נתרן

mg/Kg4 Ni-  ניקל

 דף 28 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12119.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg78 P-  זרחן

mg/Kg7 Pb-  עופרת

mg/Kg32 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg6 Sr-  סטרונציום

mg/Kg122 Ti-  טיטניום

mg/Kg9 V-  וונדיום

mg/Kg11 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 29 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12120.10-C

A-14 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg181

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 30 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12121.10-C

A-15 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg201

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg5436 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg15 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg636 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg7 Cr-  כרום

mg/Kg3 Cu-  נחושת

mg/Kg3798 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg542 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg497 Mg-  מגנזיום

mg/Kg115 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg26 Na-  נתרן

 דף 31 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12121.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg5 Ni-  ניקל

mg/Kg82 P-  זרחן

mg/Kg8 Pb-  עופרת

mg/Kg36 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg6 Sr-  סטרונציום

mg/Kg131 Ti-  טיטניום

mg/Kg9 V-  וונדיום

mg/Kg9 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה
2 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 32 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12122.10-C

A-17 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg131

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 33 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12122.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיMg/Kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene
-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene

 דף 34 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12122.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene
-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 35 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12123.10-C

A-18 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg5766 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg20 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg26129 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg2 Co-  קובלט

mg/Kg9 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg4566 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg905 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg838 Mg-  מגנזיום

mg/Kg146 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg50 Na-  נתרן

mg/Kg6 Ni-  ניקל

 דף 36 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12123.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg99 P-  זרחן

mg/Kg9 Pb-  עופרת

mg/Kg59 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg74 Sr-  סטרונציום

mg/Kg136 Ti-  טיטניום

mg/Kg12 V-  וונדיום

mg/Kg15 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 37 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12124.10-C

A-19 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg1161

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 38 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12124.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיMg/Kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 39 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12124.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 40 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12124.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 41 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12124.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 42 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12125.10-C

A-20 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg7091 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg25 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg738 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg3 Co-  קובלט

mg/Kg11 Cr-  כרום

mg/Kg5 Cu-  נחושת

mg/Kg5919 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg716 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg657 Mg-  מגנזיום

mg/Kg218 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg31 Na-  נתרן

mg/Kg7 Ni-  ניקל

 דף 43 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12125.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg84 P-  זרחן

mg/Kg10 Pb-  עופרת

mg/Kg53 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg177 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg13 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 44 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12126.10-C

A-21 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg121

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 45 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12127.10-C

A-22 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg121

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg7893 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg23 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg1647 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg3 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg6626 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg969 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg648 Mg-  מגנזיום

mg/Kg181 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg39 Na-  נתרן

 דף 46 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12127.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg8 Ni-  ניקל

mg/Kg83 P-  זרחן

mg/Kg11 Pb-  עופרת

mg/Kg36 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg14 Sr-  סטרונציום

mg/Kg190 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg13 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה
2 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 47 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12128.10-C

A-24 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg181

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 48 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12129.10-C

A-25 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg9293 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg27 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg747 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg15 Cr-  כרום

mg/Kg6 Cu-  נחושת

mg/Kg7582 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg976 K-  אשלגן

mg/Kg5 Li-  ליתיום

mg/Kg789 Mg-  מגנזיום

mg/Kg181 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg43 Na-  נתרן

mg/Kg10 Ni-  ניקל

 דף 49 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12129.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg87 P-  זרחן

mg/Kg13 Pb-  עופרת

mg/Kg45 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg10 Sr-  סטרונציום

mg/Kg212 Ti-  טיטניום

mg/Kg18 V-  וונדיום

mg/Kg13 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 50 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12130.10-C

A-26 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg461

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 51 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12131.10-C

A-27 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg8559 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg48 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg27614 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg14 Cr-  כרום

mg/Kg8 Cu-  נחושת

mg/Kg7473 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1158 K-  אשלגן

mg/Kg5 Li-  ליתיום

mg/Kg860 Mg-  מגנזיום

mg/Kg185 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg99 Na-  נתרן

mg/Kg8 Ni-  ניקל

 דף 52 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12131.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg115 P-  זרחן

mg/Kg16 Pb-  עופרת

mg/Kg66 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg115 Sr-  סטרונציום

mg/Kg193 Ti-  טיטניום

mg/Kg16 V-  וונדיום

mg/Kg25 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 53 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12132.10-C

A-28 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg291

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 54 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12132.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene בחישוב לפי Mg/Kg   0.1 ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 55 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12132.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 56 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12132.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 57 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12132.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 58 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12133.10-C

A-29 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg7739 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg26 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg773 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg3 Co-  קובלט

mg/Kg11 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg6535 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg912 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg734 Mg-  מגנזיום

mg/Kg230 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg32 Na-  נתרן

mg/Kg7 Ni-  ניקל

 דף 59 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12133.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg79 P-  זרחן

mg/Kg9 Pb-  עופרת

mg/Kg43 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg178 Ti-  טיטניום

mg/Kg13 V-  וונדיום

mg/Kg12 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 60 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12134.10-C

A-30 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg441

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 61 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12134.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene בחישוב לפי Mg/Kg   0.1 ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 62 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12134.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 63 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12134.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 64 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12134.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 65 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12135.10-C

A-31 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg231

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg8738 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg28 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg804 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg5 Cu-  נחושת

mg/Kg7535 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1082 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg778 Mg-  מגנזיום

mg/Kg238 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg34 Na-  נתרן

 דף 66 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12135.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg8 Ni-  ניקל

mg/Kg78 P-  זרחן

mg/Kg10 Pb-  עופרת

mg/Kg43 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg9 Sr-  סטרונציום

mg/Kg191 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg12 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה
2 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 67 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12136.10-C

A-33 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg311

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 68 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12136.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene בחישוב לפי Mg/Kg   0.1 ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 69 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12136.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 70 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12136.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 71 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12136.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 72 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12137.10-C

A-34 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg9360 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg23 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg765 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg3 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg7459 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1033 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg769 Mg-  מגנזיום

mg/Kg137 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg34 Na-  נתרן

mg/Kg7 Ni-  ניקל

 דף 73 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12137.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg74 P-  זרחן

mg/Kg11 Pb-  עופרת

mg/Kg38 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg181 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg12 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 74 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12138.10-C

A-35 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg261

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 75 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12138.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene בחישוב לפי Mg/Kg   0.1 ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 76 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12138.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 77 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12138.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 78 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12138.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 79 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12139.10-C

A-36 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg26-

ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg13244 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg24 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg890 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg5 Co-  קובלט

mg/Kg19 Cr-  כרום

mg/Kg6 Cu-  נחושת

mg/Kg10778 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1314 K-  אשלגן

mg/Kg6 Li-  ליתיום

mg/Kg1061 Mg-  מגנזיום

mg/Kg130 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg51 Na-  נתרן

 דף 80 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12139.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg12 Ni-  ניקל

mg/Kg81 P-  זרחן

mg/Kg17 Pb-  עופרת

mg/Kg25 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg11 Sr-  סטרונציום

mg/Kg232 Ti-  טיטניום

mg/Kg21 V-  וונדיום

mg/Kg16 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 81 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12140.10-C

A-38 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg221

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 82 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12140.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene בחישוב לפי Mg/Kg   0.1 ולא זוהו בה חומרים מעל גבול הרגישות

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene
-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene

 דף 83 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12140.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene
-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 84 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12141.10-C

A-39 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg33949 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg6 B-  בורון

mg/Kg50 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg1864 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg8 Co-  קובלט

mg/Kg39 Cr-  כרום

mg/Kg14 Cu-  נחושת

mg/Kg23938 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg2574 K-  אשלגן

mg/Kg16 Li-  ליתיום

mg/Kg2900 Mg-  מגנזיום

mg/Kg166 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg142 Na-  נתרן

mg/Kg22 Ni-  ניקל

 דף 85 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12141.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg82 P-  זרחן

mg/Kg37 Pb-  עופרת

mg/Kg<5 S-  גופרית

mg/Kg5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg19 Sr-  סטרונציום

mg/Kg394 Ti-  טיטניום

mg/Kg45 V-  וונדיום

mg/Kg31 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 86 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12142.10-C

A-40 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg191

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 87 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12143.10-C

A-41 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg7646 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg21 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg751 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg6597 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1038 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg712 Mg-  מגנזיום

mg/Kg122 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg33 Na-  נתרן

mg/Kg8 Ni-  ניקל

 דף 88 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12143.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg64 P-  זרחן

mg/Kg11 Pb-  עופרת

mg/Kg37 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg193 Ti-  טיטניום

mg/Kg15 V-  וונדיום

mg/Kg11 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 89 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12144.10-C

A-42A קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg401

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 90 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12144.10מס 'אמינולאב :

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol
-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene

 דף 91 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12144.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 92 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12145.10-C

A-42B קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg281

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 93 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12145.10מס 'אמינולאב :

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol
-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene

 דף 94 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12145.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 95 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12146.10-C

A-43 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg8245 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg22 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg776 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg4 Cu-  נחושת

mg/Kg7089 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1046 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg732 Mg-  מגנזיום

mg/Kg135 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg33 Na-  נתרן

mg/Kg8 Ni-  ניקל

 דף 96 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12146.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg68 P-  זרחן

mg/Kg10 Pb-  עופרת

mg/Kg39 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg187 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg11 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 97 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12147.10-C

A-44A קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg241

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 98 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12147.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיmg/kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול רגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 99 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12147.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 100 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12147.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 101 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12147.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 102 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12148.10-C

A-44B קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg291

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 103 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12149.10-C

A-45A קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg8007 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg24 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg759 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg12 Cr-  כרום

mg/Kg5 Cu-  נחושת

mg/Kg7140 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1045 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg743 Mg-  מגנזיום

mg/Kg186 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg29 Na-  נתרן

mg/Kg8 Ni-  ניקל

 דף 104 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12149.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg73 P-  זרחן

mg/Kg10 Pb-  עופרת

mg/Kg44 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg178 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg11 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 105 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12150.10-C

A-45B קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
ICP- 1,2סריקת מתכות מלאה ב

mg/Kg<5 Ag-  כסף

mg/Kg8249 Al-  אלומיניום

mg/Kg<5 As-  ארסן

mg/Kg<5 B-  בורון

mg/Kg24 Ba-  בריום

mg/Kg<2 Be-  בריליום

mg/Kg756 Ca-  סידן

mg/Kg<2 Cd-  קדמיום

mg/Kg4 Co-  קובלט

mg/Kg11 Cr-  כרום

mg/Kg5 Cu-  נחושת

mg/Kg7385 Fe-  ברזל

mg/Kg<2 Hg-  כספית

mg/Kg1007 K-  אשלגן

mg/Kg<5 Li-  ליתיום

mg/Kg764 Mg-  מגנזיום

mg/Kg186 Mn-  מנגן

mg/Kg<2 Mo-  מוליבדן

mg/Kg28 Na-  נתרן

mg/Kg8 Ni-  ניקל

 דף 106 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12150.10מס 'אמינולאב :

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
mg/Kg70 P-  זרחן

mg/Kg10 Pb-  עופרת

mg/Kg41 S-  גופרית

mg/Kg<5 Se-  סלן

mg/Kg<5 Sn-  בדיל

mg/Kg8 Sr-  סטרונציום

mg/Kg171 Ti-  טיטניום

mg/Kg14 V-  וונדיום

mg/Kg11 Zn-  אבץ

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .סריקת מתכות   -תוצאה מלווה בסימן  '<' -לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.
2 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

ICP- סריקת מתכות מלאה בBased on EPA 6010 Bא

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 107 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

לכבוד

אל .די .די .טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
רחוב בלטימור 4 קרית אריה ,ת.ד .3340

פתח תקוה 49130

03-9265984 פקס:
054-6777840 ,03-9265976טל:

מר רפי מנדלבאום

office@lddtech.com: גב 'מיכל מאיר ,פקס :03-9265984 ,מייל - העתק:

תעודה לתוצאות בדיקה   הנדון:

תאור הדוגמה :
תאריך קבלה:מס 'אמינולאב: 12151.10-C

A-46 קרקע
10/03/2010

לא ידוע סוג הדיגום:
הלקוחנדגם ע"י:

נצח תע"ש רמה"שמקום הדיגום:
10/03/2010תאריך הדיגום:

תוצאות  הבדיקה:

הערותתוצאהיחידות מידההבדיקה
TRPH by IRmg/Kg141

MTBE by GC-HSmg/Kg<0.02-

 אין הערות .(-) = 
הערות לבדיקה:

1 .תוצאות הבדיקה נתונות על בסיס דוגמה יבשה

 דף 108 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12151.10מס 'אמינולאב :

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשיר
סריקת החומרים האורגניים נדיפים בוצעה ב -GC-MS מול ספרית Wiley 7  המכילה 350,000 ספקטרומים

O-Xylene 0.1 בחישוב לפיmg/kg ולא זוהו בה חומרים מעל גבול רגישות

SVOC - Semi-Volaties
.EPA 3550B הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת. GC-MS באמצעות, EPA 8270 הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND83-32-9Acenaphthene
-ND208-96-8Acenaphthylene
-ND62-53-3Aniline
-ND120-12-7Anthracene
-ND92-87-5Benzidine
-ND56-55-3Benzo (a) anthracene
-ND205-99-2Benzo (b) fluoranthene
-ND207-08-9Benzo (k) fluoranthene
-ND191-24-2Benzo (g,h,i) perylene
-ND50-32-8Benzo (a) pyrene
-ND100-51-6Benzyl alcohol
-ND111-91-1Bis (2-chloroethoxy) methane
-ND111-44-4Bis (2-chloroethyl) ether
-ND108-60-1Bis (2-chloroisopropyl) ether
-ND117-81-7Bis (2-ethylhexyl) phthalate
-ND101-55-34-Bromophenyl phenyl ether
-ND85-68-7Butyl benzyl phthalate
-ND59-50-74-Chloro-3-methylphenol
-ND90-13-11-Chloronaphthalene
-ND91-58-72-Chloronaphthalene
-ND95-57-82-Chlorophenol
-ND7005-72-34-Chlorophenyl phenyl ether
-ND218-01-9Chrysene
-ND53-70-3Dibenz (a,h) anthracene
-ND132-64-9Dibenzofuran
-ND84-74-2Di-n-butyl phthalate
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND120-83-22,4-Dichlorophenol
-ND84-66-2Diethyl phthalate
-ND105-67-92,4-Dimethylphenol

 דף 109 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12151.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppm)

Results

-ND131-11-3Dimethyl phthalate
-ND534-52-14,6-Dinitro-2-methylphenol
-ND121-14-22,4-Dinitrotoluene
-ND606-20-22,6-Dinitrotoluene
-ND122-39-4Diphenylamine
-ND206-44-0Fluoranthene
-ND86-73-7Fluorene
-ND87-68-3Hexachlorobutadiene
-ND67-72-1Hexachloroethane
-ND193-39-5Indeno (1,2,3-cd) pyrene
-ND78-59-1Isophorone
-ND91-57-62-Methylnaphthalene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND88-74-42-Nitroaniline
-ND99-09-23-Nitroaniline
-ND100-01-84-Nitroaniline
-ND98-95-3Nitrobenzene
-ND88-75-52-Nitrophenol
-ND100-02-74-Nitrophenol
-ND62-75-9N-Nitrosodimethylamine
-ND621-64-7N-Nitrosodi-n-propylamine
-ND85-01-8Phenanthrene
-ND108-95-2Phenol
-ND129-00-0Pyrene
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND95-95-42,4,5-Trichlorophenol
-ND88-06-22,4,6-Trichlorophenol

VOC
הדוגמה נבדקה באמצעות  GC-MS- HS לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-87-3Methyl chloride
-ND75-35-41,1-Dichloroethylene
-ND75-09-2Methylene chloride
-ND156-59-2cis-1,2-Dichloroethene
-ND75-34-31,1-Dichloroethane
-ND156-60-5trans-1,2-Dichloroethene

 דף 110 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12151.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND74-97-5Bromochloromethan
-ND67-66-3Chloroform
-ND71-55-61,1,1-Trichloroethane
-ND563-58-61,1-Dichloropropene
-ND56-23-5Carbon tetrachloride
-ND71-43-2Benzene
-ND79-01-6Trichloroethene
-ND78-87-51,2-Dichloropropane
-ND74-95-3Dibromomethane
-ND10061-02-6trans-1,3-Dichloropropene
-ND108-88-3Toluene
-ND10061-01-5cis-1,3-Dichloropropene
-ND79-00-51,1,2-Trichloroethane
-ND142-28-91,3-Dichloropropane
-ND127-18-4Tetrachloroethene
-ND124-48-1Chlorodibromomethane
-ND106-93-41,2-Dibromoethane
-ND75-27-4Bromodichloromethane
-ND74-83-9Methyl bromide
-ND75-00-3Chloroethane
-ND107-06-21,2-Dichloroethane
-ND108-90-7Chlorobenzene
-ND630-20-61,1,1,2 tetrachlorethane
-ND100-41-4Ethylbenzene
-ND106-42-3p-Xylene
-ND108-38-3m-Xylene
-ND95-47-6o-Xylene
-ND100-42-5Styrene
-ND75-25-2Bromoform
-ND98-82-8Isopropyl benzene
-ND79-34-51,1,2,2-Tetrachloroethane
-ND96-18-41,2,3-Trichloropropane
-ND108-86-1Bromobenzene
-ND103-65-1n-Propylbenzene
-ND95-49-82-Chlorotoluene
-ND95-63-61,2,4-Trimethylbenzene
-ND106-43-44-Chlorotoluene
-ND98-06-6tert-Butyl benzene
-ND108-67-81,3,5-Trimethylbenzene

 דף 111 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.



אמינולאב בע"מ  שרותי מעבדה אנליטיים לתעשיה ,מזון ,רפואה ,חקלאות ,מחקר ואיכות הסביבה

סניף ראשי  -קרית ויצמן ,ת.ד  4074  נס ציונה 70400   טל :08-9303333   פקס :08-9303300
סניף צפון   -היוצרים 19 ,ת.ד  1033  כרמיאל 20100    טל :04-9586916   פקס :04-9582154

C2187:' דו"ח מס
21/03/2010

C-12151.10מס 'אמינולאב :

Compound CAS No. Library Search 
Quality(ppb)

Results

-ND135-98-8sec-Butyl benzene
-ND99-87-6p-Isopropyl toluene
-ND95-50-11,2-Dichlorobenzene
-ND106-46-71,4-Dichlorobenzene
-ND104-51-8n-Butyl benzene
-ND541-73-11,3-Dichlorobenzene
-ND96-12-81,2-Dibromo-3-chloropropane
-ND120-82-11,2,4-Trichlorobenzene
-ND87-68-3Hexachloro-1,3-butadiene
-ND91-20-3Naphthalene
-ND87-61-61,2,3-Trichlorobenzene

אבטחת איכות:

הערותשיטה  /תקןהבדיקה

TRPH by IRBased on EPA 418.1א

MTBE by GC-HSBased on EPA 5021א

SVOC - Semi-VolatiesBased on EPA 8270-

VOCBased on EPA 8260א

GC-MS סריקה חצי כמותית במכשירBased on EPA 8260-

הסמכות  /הכרות:
למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .

א .המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025  מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 דף 112 מתוך 112
חתימה: דר 'צדוק שאבי  -מנהל המחלקה אושר ע"י:

מרינה רוכמן ,דינה ברודנר חתימה:נבדק ע"י:

הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה ,כפי שהתקבלו במעבדה  אין לעשות שימוש בשמה של 
אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה ,בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך  זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט ,את כולם או חלקם ,למסמכים אחרים.

 *סוף תעודת הבדיקה *
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  דוגמאות קרקע   33- תוצאות בדיקת פרכלורט ב

  
  

# Sample  
mg perchlorate  

 per kg soil 
1 A2 <0.025
2 A3 <0.025
3 A4 <0.025
4 A5 <0.025
5 A7 <0.025
6 A9 <0.025
7 A10 <0.025
8 A11a <0.025
9 A11b <0.025

10 A12 <0.025
11 A14 <0.025
12 A15 <0.025
13 A16 <0.025
14 A17 <0.025
15 A19 <0.025
16 A21 <0.025
17 A22 <0.025
18 A23 0.028
19 A24 <0.025
20 A26 <0.025
21 A28 <0.025
22 A30 <0.025
23 A31 <0.025
24 A32 <0.025
25 A33 <0.025
26 A35 <0.025
27 A36 <0.025
28 A37 <0.025
29 A38 0.080
30 A40 <0.025
31 A42 0.075
32 A44 <0.025
33 A46 <0.025
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