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SPRAWOZDANIE ZBADAN Nr 94/1 7 t t47 ITVI-L

(liczba sfron: 5)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:
P§rty sĘropianowe EPS 038 PODŁOGA-DACH gr.50mm

Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu wyrobu:
EP§ EN 13163 T2-12-W2-Sb5-P3O-BS125-CS(10)70-D§(N)2-DS(70,-)1-TR100

Nazwa i adres zlecajqcego przeprowadzenie badań:

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Łobzowska ó7
30-038 Kraków

Imię, nazwisko i stanowisko słńbowe przeprowadzajqcego badania:
Sabina Bryś - Laborant
Bogdan Kuznik - Laborant
mgr inż. Mariusz Spy.u - Specjalista Techniczry

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
rr I z dnia 13.a5.2017 r.:
u sPrzedawcy: Stanisław Grąda Hurtownia Materiałów Budowlanych, Zakład Instalacyjno-
Budowlany,34-4}a Nowy Targ, ul. Ludfuiierska 29,
miejsce pobrania próbki: 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29

2. Data pobrania próbki:

3. Data dostarczenia próbki:

4. Ozrtaczenieproducenta:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 1 z dnia 13.05.2017 r.:
Eurostyr Serafin Społka Jawną ul. Polna 2,37-I0a Łańcut

5. Oznaczenie serii lub partii produlrcyjnej albo inny elełnent idenĘfikujqcy
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 1 z dnia 13,05.2017 t.:
05.04.2017

6. Termin trwałości, wążności lub przydatłlości, o ile występuje*:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlarrego/próbki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 zdnia73.05.2017 r.:
nie określa się
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Określenie sposobu opakowania próbki :

Próbki wyrobu do badan -"Vy styropianowe - zostaĘ zabezpieczone azarnąfolią, jak na zdjęciu nr
1. Dostarczono je w foliowym opakowaniu fabryczrym z nadrukiem zawierającym nazwę wlrobu i
Producenta fiak na zdjęciu nr 2). Na opakowaniu foliowym umieszczono etykietę Małopoiskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zawienjąca pieczątkę i parafkę (ak
na zdjęciu nr 4). Dostarczona przesyłka zawięrŃa 12 sń,k pfut styropianowych, cięĘch w koloize
biĄm, jak na zdjęciu nr 3.

Zdjęcie nr 1

Wielkość partii wyrobu budowlanegrl, z której pobrano próbkę:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr l z dnia 13.05.2017 r.:
5 paczek

Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki;
I paczka (l2 płt)

PrzePisY, dokumenĘ normalizacyjne lub inne specyJikacje techniczne, które zastosowano przy
pob ieraniu i zabezpieczaniu próbki :

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 3 z dnia lż,01.20l] r.:
- art.25 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buclowlanych (tJ.,Dz.|J. z2016r.,

poz.1570).

1 1. Data przeprowadzenia badania: 25.05.2017 r. : 27 .07 .2017 r.

]2. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało przeprowadzone poza siedzibq laboratorium):
Nie dotyczy.
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B. Wyniki zleconych badań oraz iden§rfikacja zastosowanych metod badań

OgIędziny:

Do badń dostarczono 1 opakowanie wyrobu zawieĘące 12 pŁyt styropianowych o wymiarach
(1000x5O0x50) mm. Powierzchnia całkowita próbki ogólnej dostarczonego do badń wyrobu była
wystarczająca do przeprowadzęnia wymaganych badań, wynosiła nie mniej niż .I m2 (łącztrie
6 *'). Krótszy bok dostarczonych ao taOan płyt sĘropianow}ch próbki ogólnejbył nie mniejszy niz
300 mm i miał długość 500 illm. Wyrób był w stanie oraz wielkości umożliwiającej
przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.

'clblica Badania ,hemiczne

Lp. Badana cecha Metodyka badania Wyniki badań próbekl)

1 , 3 4

l

Wspołczynnik przewodzenia ciepła w
temperaturze 1 0'C, WlmK

PN-EN 12667:200ż

0,0368
0,037l
0,0372
0,0374

wartość średnia, WAnK
odchylenie standardowe, WimK

0,0371
0,0003

Opór cieplny w temperaturze lOoC, m'K/W

1,34
1,33
I,32
I,32

wartość średnia, rffK/W
odchylenie standardowe. m'K/W

1,33
0.01

2.
Wl4rzymałość na zginanie, o6, kPa PN-EN 12089:2013-07

metoda B

162
159
I66

waftość średnia, kpa l62

J.

Naprężenie ściskające prry l0 %
odksźałceniu względnym, §16, kPa

PN-EN 826:ż013-07 ,78,6

79,2
79,2
79,5
78,9

wartość średnia, kpa 79,1

4,

Wyhąłnałoś ć na rozciągańe prostopadle do
powierzchni czołowych, o*, kPa

PN-EN 1607:2013-07 160
l43
l45

wartość średnia, kpa 150
-o wymiarach (300€00x49) mm łycięĘch z płyt omaczonych w laboratorium numerami: 1,2, j i 4, : 0,0017

WmK.
LP. 2 -o wymiarach (295xl50x,{9) mm. wyciętych z. pł,vty oztraczonej lv laboratoriunt numerenl

L :245 nrm. wszystkie próbki uległ_v złamaniu, triepelvnośc ponriaru. .ł kPa.
5, rozstaw międzv podporami

LP- 3 --o lłynriarach (50x50x49) mm, łyciętych z płyty oznaczonej lrumerem: 5, , niepewność pomiaru: 4 kPa
LP.4, o rłYrniarach (l00xl00x49) rnm, wyciętyclr z pł_vty oznaczotlej rv laboratorium numerem 6, wszystkie próbki ulegly zniszczeniu

w rvarstwie styropianu. nieper,vnośc pomiaru: 8 kPa_
Podane niePewności stanowią niepewności rozszerzone przy pozionrie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
KlimatYzowanie. wymiary próbek do badń. metody badń, minimalnaliczba pomiarórv rvyInaganych do otrzymania jednego wyniku badania
i warunki szczególne zgodnie z PN-EN 13163+41:20l5-03.

Inne badania:

Nie dotyczy.
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Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami
uĄńkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 ,rProtokołu pobrania próbki
wyrobu budowlanegoĄróbki kontrolnej rvyrobu budowlanego"
(Ocena/interpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie sq objęte alrredytacjQ

* :godnie z Deklaracjq właściwości użytkowych Nr 4i20] 1 z dnia ]8.01.20l6 r.
*,*, 

zgodnte : Deklaracjq właści *-ości u:l,tkowl,ch Nr 1/20 t 4 z dnia 1 8.0 ] .20l 6 r., dla gntbości nominalnej baclanej próbki 50 mm,])wńrtośćobliczona)iównania: 
),a,+ ri,łł "'S^wgZałqcznikaF,ptłnktF.1.2 P^I-EN 13I72:2()t2,

gdzie: )1rto wartość deklarowana v,spółc4,nnika przewodzenia ciepła, Wm K,
),ę, to wartość średnia współczynnika przewodzenia ciepła : czterech wlników pclmiarów, II/inl K.
S;to odchylenie standardowe czterech wyników poniarów. I|im'K.

2)wartośćobliczonazrównania:R6.-0,14xSn,vgZałącznikaF,punktF.].2 PN-EN13]72:2()12.
gd:ie: R2to wartość deklarowana oporu cieplnego, m'K/rI'.

R<,. to wartość średnia oporu cieplnego z czterech wyników pontitu.ów, m2 I8'I|,
S t o odc hy le nie s t ąndclrdow e c : te r ec h v;yników po mi ar ów, m2 K,ll|'.

Tablica 3 Ocena i interpretacja wyników badałi na zgodność z deklarowanymi właściwościalni
uzytkowymi wyrobu budowlanego dla wytrzymałości na zginanie
i naprężenia ściskajqcego przy ]0'% odkształceniu względnym oraz wytrzymałości na

* zgodnie z Deklaracjqwłaściwości użytkowych Nr 1/20]1 z dnia ]8.01.20l6 r.

Uwagi: brak

Powyższa ocena i interpretacje dotyczą Ęlko
badanej próbki*.

Sprawozdanie sporządzono w, trzech egzemplarzach.

Sabina Bryś
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Tablica 2 Ocena i interpretacja wyników badń na zgodność z deklarowanymi właściwościami
)rKowymI wyroDu ia ciepła i oporu cdla

Lp. Badana cecha

Wartość
deklarowana

w zakresie
właściwości

użvtkowvch*

Wynik
sprawdzenia

Ocena
wg kryterium

zZalącznil<a F, punkt F.1.2
PN-EN 13172z2012

1

Współczynnik
przewodzenia ciepła w
temperaturze 10oC, W/mK

Lp:0,038 0,03721)
wyrób spełnia wymagania

ponieważ nie jest spełniony warunek niezgodności;
}"D<}"ł+ 0.44 X S).

Opór cieplnyw
temperaturze 10"C,
m'K/W

Rp:1,30 1,332)
wyrób spełnia wymagania

ponielvż nie jest spełniony warunek niezgodności:
Ro>R* - 0,44 r Sł

roZc 'e do ierzchni

Lp. Badana cecha

Wartość
deklarowana/klasa/poziom

w zakresie właściwości
użytkowych*

Wynik
badania

Kryterium
oceny

Ocena

1
Wytrzymałość na
zginanie. ol. kPa

125 162
nie mniej niż

125
wyrób spełnia

wymagania

ż.
Naprężenie ściskające
pr zy IOYI odkształceniu
względnym. olo tp"

70 79,1
nie mniej niż

70
wyrób spetnia

wpnagania

Wyfuzymałość na
rozciąganie prostopadle
do powierzchni
czołowycĘ
o-. kPa

100 150
nie mniej nż

100
wyrób spełnia

wymagania



Ą/t
Bosdan Kużnik (/
- -a---,

mgr inż. Mariusz Spyrh l..-.. ,

\l\l

(podpis przeprowadzającego badanie)

* N ie potrze bne s kre ś l ić

Koniec Sprawozdania z badań nr 94l I7 l I41 l}y'r-I
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KlERoWNlK
Laboratoriu mr\4ateriałów Budowlanych

m g r EŃe{l'n aYa p-uta-K-l

(imię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)

SZB/NB - wyd. 02 z dnia 01.03.2016 r.

lMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach


