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w sprawozdaniu sporządzonym W postaci

elektronicznej - nazwa i adres laboratorium}

Kraków, 1,2.08.201,6

( miejscoWość, data)

Sprawozdanie z badań nr SBl27tlt6

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: MlTEcH pc M-15 posadzka
cementowa

Nazwa iadres zlecającego przeprowadzenie badań: MałopolskiWojewódzki lnspektor Nadzoru
Budowlanego,3L-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6

lmię, nazwisko istanowisko służbowe przeprowadzającego badania: Sebastian Nagięć - inżynier

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: Andrzej Gajek, Bogdan Gajek Centrum Budowlane,,ARCH l BAU" ,g2-7oo
Bochnia, ul. Karosek 27 E

2. Data pobrania próbki: L7.05.2076 r.; nr protokołu pobrania próbki : J.

3. Data dostarczenia próbki: 20.05.2016 r.; nr protokołu przyjęcia próbkido badań: 927/z/t6

4. Oznaczenie producenta: MITECH- Chemia Budowlana s.c. Miłosz Szupina, Piotr Szupina,
34-300 Zywiec, ul. Tetmajera 87

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: data produkcji 2L.o7.2oL5

6. Termin trwałoŚci, ważności lub przydatności, o ile występuje: do 12 miesięcy od daty produkcji

7. OkreŚlenie sposobu opakowania próbki: opakowanie handlowe - worek papierowy o deklarowanej
masie 25 kg

8. wielkość partii wyrobu budowlan ego, z której pobrano próbkę: 5 worków

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: 1worek 25 kg

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z2Ot4 r, poz.883 z późn. zmianami).

11. Data przeprowadzenia badania: 04.07.2OL6 - 01.08.20]-6 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeślizostało wykonane poza siedzibą laboratorium):

w siedzibie laboratorium
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B. Wyniki zleconych badań oraz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: próbka dostarczona w opakowaniu handlowym w stanie nienaruszonym

Bada nia fizyczno-chemiczne :

lnne badania: brak

ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymiwlaściwościami
użytkowymiwyrobu budowlanego określonymiw pkt 4,,Protokołu pobrania próbki

wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowIanego":

L. Deklarowan e przez Producenta właściwości (DWU Nr PC/9200/O7 h3|:
o Wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2,

o Wytrzymałość na ściskanie: 30 N/mm2.

2. Na podstawie przeprowadzonych badań (przy ilości wody 2,75l / 25kg suchej zaprawy)

uzyskano wyniki (wartość średnia):
o Wytrzymałość na zginanie: 5,0 N/mm2,

o Wytrzyinałość na ściskanie: 16,9 N/mm2.
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ldentyfikator próbki 927lz116

Sposób przygotowania i

warunki przechowywan ia próbki

w Laboratorium lCiMB Oddzial
S|MB w Krakowie

Dostarczonąpróbkę suchej zaprawy (25 kg) uśredniono poprzez dokładnejej wymieszanie.

Z uśrednionej próbki pobrano:

- około ,l 9 kg zaprawy, które stanowiły próbkę badawczą i umieszczono ją w szczelnych pojemnikach,

- około 6 kg, które przeznaczono na próbkę archiwalną i umieszczono jąw szczelnym pojemniku,

Przezcały okres badań próbki pzechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze 20t2oC.

Sposób przygotowania próbki

świeżejzaprawy

Swiezą zaprawę uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z wodą zgodnie z procedurą zawańą

w PN-EN 13892-1,,2004,llość wody podanej przez Producenta na opakowaniu 2,5-3 l /25 kg. Badania

wykonano przy ilości wody 2,75l l25kg,

Stosunek woda/zaprawa 0,11, tj. 330 ml wody na 3000 g suchej za1awy

warunki badania Zgodne z wymaganiami określonymi w wyżej wymienionych procedurach badawczych.

WYNlKlBADAŃ

Lp właściwości Wyniki oznaczeń
Wańość
średnia ź

niepewnośćr)

Badanie według

1 2 3 4 5

1

Wytzymałość na
zginanie i ściskanie
stwardniałej
zaprawy, N/mm2

próbka -beleczka 1 2

PN-EN 13892-2:2004

Gęstość próbki,
g/cm3

1,980 1,980 1,970

Wytzymałość na
zginanie, N/mmz(t)

4,90 5,00 5,10 5,0i0,5

Wytrzymałość na
ściskanie
stwardniałej
zaDrawv, N/mmz,(z)

16,10 16,80 17,00 16,55 17,35 17,50 16,9t1,0

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze być powielane

inaczei iak tylko w całości.
) podane wańości niepewności są niepewnością rozszezoną obliczoną dla poziomu ufności 95% i wspołczynniku k=2 i nie uwzględniają etapu pobierania

oróbek.

UWAGl:
1)Wykonano pży pomocy Maszyny wytąmałościowej Matest - zakres pomiarowy 0-15 kN; Swiadectwo wzorcowania wydane dnia 18.02.2016 pzez APLAB Sp, z o.o,,

nr akredytacji AP072
2) Wykonano przy pomocy Maszyny wytzymałościowej Matest - zakres pomiarowy 0-250 kN; Swiadectwo wzormwania wydane dnia 18.02.2016 pzez APLAB Sp, z o.o.,

nr akredytacii AP072
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3. Kryterium pozytywnej oceny dla podkładów podłogowych wg PN-EN 13813:2003:
o wytrzymałość na zginanie: kategoria F5 - wynik uzyskany w badaniu ż od wartości

deklarowanej 5 N/mm2,

r wytrzymałość na ściskanie: kategoria c30 - wynik uzyskany w badaniu > od wartości
deklarowanej 30 N/mm2.

4. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badania posadzkicementowej M|TECH PC M-15 (przy ilości

wody 2,75l /25kgsuchej zaprawy), stwierdza się:

. wytrzymałość na zginanie: wynik zgodny,

. wytrzymałość na ściskanie: wynik niezgodny.

Uwagi:

Powyższa ocena i interpretacja dotyczą pobranej próbki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym
sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

Zast
Zaktadu

ownika

W źuł.,/:,;
(podpis przeprowadzającego badanie) (imię, nazwisko i p6dpis kierownika laboratorium)
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