NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Signatář EA MLA
_
Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 5413,1,30 00 Praha 3
lydává
v souladu s § 16 zákorra č.22/1,997 Sb,, o technickýchpožadavcíclrna lryrobky, ve znění pozdějšíchpředpisťl

OSVEDCEI{I O AKREDITACI
č. 603/2018

CNM textil a.s.
se sídlem č.p.425,739 0I Baška, tČ zsssosoq
pro zkušebnílaboratoř č. 1688

Laboratoř spektrální analý zy
Rozsalr udělerré akreditace

:

Zkoušky spektrálních charakíeristik textilií a maskovacích materiálťr vojenského charakteru vymezené
přílohou tohoto osvědčení.
Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění trkreditačníclr požadavkůpodle

čsN pN ISo/IEC I7o25,2oI8
Subjekt posuzovátrí shodyje při své činnosti oprávněrr odkazovat se na toto osvědčerrív rozsaltu rrdělené akreditace po dobu
pozastavena, a je povirren plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahr.ljícími se k čirrnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

její platlrosti, pokud nebude akreditace

Toto osvědČenío akeditaci nahrazuje vplném rozsahu osvědčeníč.: 814/2015 ze ďne27.11. 2015, popřípadě správní akty

na trě navazující.

Udělení akreditace je platné do

V Praze dne 16.
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Ing. Jiří Růžička,MBA, Plr.D.

ředitel
Českéhoinstitutu pro akreditaci, o.p.s

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditacič.z 60312018 ze dne: 16. 11.2018
Akreditovaný subjekt podle ČsN nn

IsoltEC t7025:2al8
CNM textil

a.s.

Lab oratoř spektrální analý zy

Oskava 35, 788 01 Oskava

Zkoušky:
Pořadové
clslo
1

2.

1
2

1

Přesný název
zkušetlního postuprr/metody

rdentifikace
zkušebního postupu/metody

2

SOP 01, část A

Stanovení spektrálni
reflektance
spektrofotometrickou
metodou

(Čos 108017,
Čos togot9, mimo

Předmět zkoušky

6.3 a

Textilie, maskovací
materiál vojenského
charakíeru

6.3

Textilie, maskovací
materiál vojenského
charakteru

6.4)

SOP 01, část B

Stanovení barevných
souřadnic a hodnoty
barevného rozdilu
spekírofotometrickou
metodou

1Čos 108017,
Čos tosot9, mimo
6.4)

v případě, že laboratoř je schoprn provádět zkoušky mimo své stiálé prostory, jsou §to zkoušky u pořadového
číslaozrr,ačeny hvězdičkou
u datovaných dokumentů identifikujícíchzkušební postupy se používajípouze t}to konkrétní postupy,

unedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:
SOP - Standardní operačnípostup
ČOS - Český obranný standard
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