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Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyan
Birliği(fA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(lLAC) ile karşılikli tanınma antlaşmasnı
imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Acency(lURKAK) Ls signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ( alması halinde) ve deney metodları
bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on
the following pages whlch are part of this report
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" Keçe Lineriyle Güçlendirilmiş Alçı Levha " ürünü. fırın ısılçiftinde ortalama 4.2 oC,
sıcaklık artışı, % 22.3 ortalama kütle kaybı ve O s ortalama sürekli yanma süresi vermektedir.
Bahsedilen genişletilmiş ölçme belirsizliği, standart belirsizliğin %95 güvenilirlik seviyesine
takabül eden, kapsama faktörü (k=2) ile çarpılmasından elde edilmiştir.

Bu deney sonucu, deneyin uygulandığı özel şartlar altında bir mamulün deney
numunesinin davranışıyla ilgilidir; gerçek kullanım şartlarındaki bir mamulün potansiyel yangın
tehlikesinin değerlendirilmesi için yegane bir kriter değildir.

Rapor, test laboratuvarının yazılı onayı olmaksızın bölümler halinde kopyalanamaz,
yalnızca bütün olarak kopyalanabilir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp ço~altılamaz.
Imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
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