
SOL·LICITUD PACKS EXPORTACIÓ

Empresa: Telèfon: Data recepció: Número mostres:
Persona contacte: Responsable recepció:
Adreça electrònica: CIF:
Dades facturació Condicions d'entrega de les mostres:  

Empresa: Població: El volum mínim requerit per a cada anàlisis esta indicat al document Catàleg de Serveis analítics

Adreça: Codi Postal:                       Les mostres recepcionades han d’estar en envasos nets, sense càmera d'aire, tancats i identificats.

En el cas de raïm la mostra serà d’un mínim de 200 grans.
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** Altres: en cas de marcar aquesta opció, el client ha d'indicar clarament el tipus de matriu d'assaig a l'apartat d'observacions.

La Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) es compromet a tractar tota la informació facilitada per el client i obtinguda o creada en el transcurs de la prestació del servei contractat de manera confidencial, excepte la informació que sigui requerida per llei.

                                                    Ctra. Porrera km.1 43730 Falset - tel. 977831766  fax 977830295 - www.vitec.wine -                      

El termini d'entrega dels resultats i els mètodes d'assaig queden descrits al Catàleg de Serveis Analítics. Preus sense IVA.
El client autoritza a modificar els mètodes inicialment acordats atenent a criteris tècnics i circunstancials del laboratori per cobrir qualsevol possible incidència.

  RG.10.14_Rev.5

Observacions: Signatura de la persona responsable de la tramesa:

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat. El responsable d’aquest fitxer és la Fundació Parc Tecnològic del Vi. Per fer ús del dret d’accés, 
rectificació o cancel·lació de les vostres dades, ho heu de fer enviant un correu a anna.capdevila@vitec.cat o adreçant-vos a VITEC, Ctra. Porrera, km.1, 43730 de Falset.

Després del seu anàlisi les mostres es guardaran 24 hores i s'eliminaran posteriorment. En cas de reclamació es facilitarà una nova mostra per al seu anàlisi.

20,00 €Preu/Unitat

Tipus Matriu

(*) Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació ENAC

BÀSIC JAPÓ BRASIL

EXPORTACIÓ

* Densitat relativa                                                                                                                                
* Massa volúmica                                                                                                             

Grau alcohòlic adquirit (PNT.11.24)                                                                                              
Grau alcohòlic en potència (PNT.11.24)                                                                       

Glucosa + Fructosa (PNT.11.06)                                                                                               
Grau alcohòlic total (PNT.11.24)                                                                                                

* Extracte sec total                                                                                                                                        
* Extracte sec sense sucre                                                          

Acidesa total tartàrica (PNT.11.10)                                                                                                                     
Acidesa Volàtil (PNT.11.26)                                                                                                                

Diòxid de sofre total (PNT.11.07)                                                                                                                           
* Diòxid de sofre lliure                                                                                                       

* Àcid Sòrbic                                                                                                                                      
* Sobrepressió                                                                                                                     
pH (PNT.11.12)

* Densitat relativa                                                                                                                             
* Massa volúmica                                                                                                              

Grau alcohòlic adquirit (PNT.11.24)                                                                                                                                      
Grau alcohòlic en potència (PNT.11.24)                                                                                                  

Glucosa + Fructosa (PNT.11.06)                                                                                                                              
Grau alcohòlic total (PNT.11.24)                                                                                                                        

* Extracte sec total                                                                                                                        
* Extracte sec sense sucre                                                                                           

Acidesa total tartàrica (PNT.11.10)                                                                                                 
Acidesa Volàtil (PNT.11.26)                                                                                                                    

Diòxid de sofre total (PNT.11.07)

* Massa volúmica                                                                                                                    
Grau alcohòlic adquirit (PNT.11.24)                                                                                                            

Glucosa + Fructosa (PNT.11.06)                                                                                                                
* Extracte sec total                                                                                                                    

* Extracte sec sense sucre                                                                                                                                                                           
Acidesa total tartàrica (PNT.11.10)                                                                                                           

Acidesa volàtil (PNT.11.26)                                                                                                                      
Diòxid de sofre total (PNT.11.07)                                                                                                                     

pH (PNT.11.12)                                                                                                                                        
*Sobrepressió                                                                                                                                     

* Híbrids (mavidin-3-glucoside)                                                                                                   
* Intensitat colorant                                                                                                                        

Terbolesa (PNT.11.22)                                                                                                                                  
* Metanol                                                                                                                                             
* Sulfats

30,00 € 54,00 €

Els paràmetres acreditats ho estan per a les matris vi tranquil, vi 
escumós i vi dolç


