
22 de março de 2011.Santos, 

Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

Relatamos para Certa Produtos Cerâmicos Ltda situado à Rua Adolfo Konder, 35 - Rio Negrinho - SC - , os resultados dos 

ensaios obtidos nas amostras abaixo relacionadas

1 - Dados Gerais: 1101399-001

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a140

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável
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SGS do Brasil Ltda.    Av. Vereador Alfredo das Neves, 480 - Alemoa - Santos -SP - Tel.: 55(13)2105-9550 - Fax: 55(13)3296-2921 - www.br.sgs.com

Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 

http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 

Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas 

somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.

Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1 - Dados Gerais: 1101399-002

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a142

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável
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Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 

http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 

Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas 

somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.

Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1 - Dados Gerais: 1101399-003

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a140

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável
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http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 
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somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.

Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1 - Dados Gerais: 1101399-004

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a141

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável

Pag. 4 de 7

SGS do Brasil Ltda.    Av. Vereador Alfredo das Neves, 480 - Alemoa - Santos -SP - Tel.: 55(13)2105-9550 - Fax: 55(13)3296-2921 - www.br.sgs.com

Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 

http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 

Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas 

somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.

Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1 - Dados Gerais: 1101399-005

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a140

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável
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Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 

http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 

Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas 

somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.

Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1 - Dados Gerais: 1101399-006

Produto: Panela de Cerâmica

Marca:

Fabricante:

Lote:

Data de Validade:

Data de Fabricação:

Embalagem/Conteúdo: Caixa/12 unidades

26/01/11

Não informado

01/11

Certa Produtos Cerámicos

Ceraflame

Data de recebimento: 07/02/11

Cód. EAN: Certa

Local e data da Coleta/amostragem:

Período de análise:

Amostra entregue pelo cliente   

15/02/11 a 22/03/11

Informações Gerais:

Data de amostragem: 01/2011

2 - Análises:

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : Físico - Quimico

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Diâmetro mm CL-I-09n/a n/a142

Profundidade mm CL-I-09n/a n/a99,8

Volume extraído mL CL-I-MP01n/a n/a1800,00

Ensaios ResultadosUnid. Metodologia 

 Análises : ICP

Especificações

Cliente Leg.  Federal

Cádmio mg/kg N° 0622/00n/a Max.1,853N.D

Chumbo mg/kg N° 0622/00n/a Máx.0,226N.D

California Proposition 65

Resultado abaixo do limite mínimo especificado  

Resultado acima do limite máximo especificado   *H

 *L

N.D.= Não Detectado         N.A. = Não Aplicável

3 - Observações:

1- Os resultados reportados referem-se somente às amostras submetidas aos ensaios.
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http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 
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Membro do Grupo SGS (SGS SA)



Relatório de Ensaios N° 1101399 Rev. 1

1-Rev.01: Alteração na expressão dos resultados de Cd e Pb, por solicitação do cliente.

''Este Relatório de Ensaios anula e substitui o anterior.''

4 - Conclusão:

A(s) amostra(s) encontra(m)-se em conformidade com o(s) parâmetros de especificação(ôes) analisados.

Supervisora Laboratório - CRQ 04441514

Tatiana Tatsuma Mauricio Marques

Analista Químico - CRQ 04242097

Assina em nome da

SGS do Brasil Ltda.

Pag. 7 de 7

SGS do Brasil Ltda.    Av. Vereador Alfredo das Neves, 480 - Alemoa - Santos -SP - Tel.: 55(13)2105-9550 - Fax: 55(13)3296-2921 - www.br.sgs.com

Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 

http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. 

Ao titular do presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do 

Cliente, se houver. A responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações 

no âmbito da operação contida nestes documentos . Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o 

responsável por este ato será processado cível e criminalmente, nos termos da lei. 

Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas 

somente por 40 dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa.
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