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Typ i nazwa Wrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

Zgodnie z informacją zlecającego badania:
Pffi styropianowe EPS, SuporThermo Plus Fasada
Kod wyrobu: EP§ EN 1 31 63-Tl -L2-W2€b5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-}2-TR80

N azw a i adres zl e c aj ące g o p rze p row a dze n ie b ad a ń :

Małopolski Wojewódzki l nspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Pzy Rondzie 6.

l m ię, n azwisko i stanowi sko służbowe p Eeprowadzaj ąceg o b ad a n i a :

Sabina Bryś - Laborant

Bogdan Kuźnik - Laborant

mgr inż. Mariusz Spyra - Specjalista techniczny

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego / próbki kontrolnej wyrobu
budow]anego* nr 2 z dnia 27 .04.2a16 r.:

Mateńałówka Sp. z o.o.,32-060 Liszki, Budzyń 50, miejsce pobrania próbki - 32-060 Liszki
552.

nr protokołu pobrania próbki:2

Data dostarczenia próbki:29.04.2O16r.; nr protokołu plzyjęcia próbki:130/16/M-1

Ozn aczenie prod ucenta:

Zgodnie z Deklaracją Właściwości Uzytkowych NR 21l2016lSlC:
SWISSPOR Polska Sp. z o.o., ul, Kroczymiech 2, 32-500 Chzanów.

aznaczenie seriilub paftii produkcyjnej albo inny element identyfikujący

Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego / próbki kontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 27,04.2016 r:

data produkĄi: 26 l 04 l2O1 6
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- 2 - Sprawozdanie z badań nr 130l16l221l2lV-1

Termin trwałości, ważnościlub przydatności, o ile vvystępuje*:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego / próbki kontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2zdnia27 -04.2016 r:

Nie podaje się

O kre śle n ie sposoóu opakowan i a p ro b ki :

Płyty styropianowe stanowiące próbkę wyrobu do badań zostały dostarczone w jednym

foliowym opakowaniu fabrycznym z kolorowymi nadrukami jak na zdjęciu nr 1. Na
opakowaniu foliowym były banderole Małopolskiego Wojewódzkiego lnspektora Nadzoru
Budowlanego w Krakowie, jak na zdjęciu nr 2. Na opakowaniu znajduje się etykieta
producenta jak na zdjęciu nr 3,

130l16lłvl,i

Zdjęcie nr 1

8. Wielkość paftiiwyrobu budowlanego, z którego pobrano próbkę:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego / próbki kontrolnej wyrobu
budowlanego" nr 2 z dnia 27 .O4.2016.

2Q paczek

9. Wielkość (ilość, masa, objętaść) próbki:

Jedna paczka - cztery p$y o wymiarach około (1000 x 500 x 150) mm

10. Pnepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano
pny pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego l próbki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 27 .04.2a16 r,:

art.25 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 20O4r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z2014r.
poz. 883 zpóźn. zmianami).

11 . Data przeprowadzenia badania:

SZB/NB - wyd. 02 z dnia 01 .03.2016 r.
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Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

02.06.20,16 r. * 29,08.2016 r.
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-3- Sprawozdanie z badań nr 13o1161221l2lM-1

12. Miejsce pzeprowadzenia badania Qeślizostało przeprowadzone poza siedzibą laboratorium):
Badania pzeprowadzono w siedzibie laboratorium

B, Wynikizleconych badań oraz iden§ltrkacja zastosowanych metod badań

Oględziny:

Do badań dostarczono 4 p§ty o wymiarach około: (1000 x 500 x 150) mm,
Powiezchnia całkowita próFki ogólnej dostarczonego do badań wyrobu wynosiła nie
mniej niż '1 m',(Ęcznie2m') i była wystarczĄąca do paeprowadzenia wymaganych
badań.
Krótszy bok dostarczonych do badań płn7t styropianowych próbki ogólnej był nie mniejszy
od 300 mm imiał dfugość 500 mm.

Bad an ia fizycznuche m iczne :

wykonano na próbkach:
Lp, 1 - wyciętych z pM oznaczonych w laboratorium numerami:1. 2, 3 i 4.
Lp. 2 -o wymiarach (300 x 'l50 x 50) mm, wyciętych z płyly ożnaczonej w laboratorium numerem 1 , rozstaw między podporami

L = 250 mm, wszystkie próbki uległy złamaniu. niepewnośc pomiaru: 2,2 kPa,1 mm.
Lp. 3 -o wymiarach (200 x 200 x 150) mm, wyciętych z płly oznaczonej w laboratorium numerem 2, wszystkie próbki uległy

zniszczeniu w warstwie styropianu, niepewność pomiaru: 6,0 kPa.
Podane niepewności stanowią nieperrvności rozszeżone pzy poziomie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otżymania jednego wyniku
badania iwarunki Szczególne zgodnie z PN-EN ,13163:2013-05.

lnne badania:

Nie dotyczy

SZB/NB - vvyd, 02 z dnia 01.03.20'16 r.
lMBiGS Oddział Zamieiscowy w Katowicach

Tablica 1

Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania próbek1)

1 2 3 4

1

Współczynnik przewodzenia ciepła w
temperaturze 10'C, WmK

PN-EN 12667.2002

0,0308
0,0310
0,0311
0,0313

wartość średnia, wmk
odchylenie standardowe, WmK

0,0311
0,0002

Opór cieplny w temperatuze 1 0"C, m'KA//

4,87
4,84
4,83
4,81

wańość średnia, m'Kffy'
odchylenie standardowe, m'K/W

4,84
0,03

2,
Wytzymałość na zginanie, kPa PN-EN 12089.2013-07

metoda B

89,0
83,0
83,0

wańość średnia, kpa 85,0

J.

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych, o*, kPa PN-EN 1607,2013-07

78
72
79

wańość średnia, kpa 76
na



-4- Sprawozdaniezbadańnr130l16l221l2lM-1

Ocena i interprehcja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
właściwościarni użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4
,,Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego l
bł*douAafiege'n:
(Ocenalinterpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją)

Badaniom poddano próbkę wyrobu:

P§ty styropianowe EPS, Supor Thermo Plus Fasada
Kod wyrobu: EPS EN 1 31 63-Tl -L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2_DS(70,-)2-TR80

Ao = 0,032 Wm'K, Ro = 4,70 m'K/W
(Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego / próbki kontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 27.04.2016 r,)
w zakresie:
- opór cieplny iwspołczynnik pzewodzenia ciepła w średniejtemperatuze 10 'C, badanie

według PN-EN 12667 :20a2,
- wytzymałośó na zginanie, badanie według PN-EN 12089,2013-07 metoda B,
- wytrzymałośó na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, badanie według

PN-EN 16a7:2a13-07.

Tablica 2 Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami
użytkowymi wyrobu budowlanego dla współczynnika przewodzenia ciepła i oporu

,,zgodnie z Deklaracjąwłaściwości użytkowych NR 21/2016/S/C dla grubości nominalnej badanej probki 150 mm,
"waftoŚĆ obliczona z rownania: As,+ 0,44 x S,ł w9 Załącznika F, punkt F.1,2 PN-EN 13172:2012,

gdzie: Aato waftość deklarowana wspołczynnika przewodzenia ciepła, wm k,
Asrto wańość średnia wspołczynnika przewodzenia ciepła z czterech wynikow pomiarow, Wm K,

^ S,.ł to odchylenie standardowe czterech wynikow pomiarow, W/m K.
']wańość obliczona z równania: Rs, - 0,44, Sn, w9 Załącznika F, punkt F.1.2 PN-EN 13172:2012.

gdzie: Rpto wartośc deklarowana oporu cieplnego, m'K/VV
Rs, to wańośc średnia oporu cieplnego z czterech wynikow pomiarow, m'K/VV,
Sto odchylenie stanclardowe czterech wynikow pomiarow. m2K,M.

Tablica 3 Ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośc z deklarowanymi właściwościami
użytkowymi wyrobu budowlanego dla wytnymałości na zginanie i wytrzymałości na

* zgodnie z Deklancjąwłaściwości użytkowych NR 21/2016/S/C.
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Lp. Badana cecha

Wańość
deklarowana
w zakresie

właściwości
użńkowvch*

Wynik
sprawdzenia

Ocena
wg kryterium

zZałącznika F, punkt F.1.2 PN-EN
13172:2012

1.

Wspołczynnik
pzewodzenia ciepła w
temperatuze 10'C,
WmK

tro=0,032 0,03111)
wyrób spełnia wymaganie
ponieważ nie jest spełniony warunek niezgodności:
A9<A5,+ Q,{{ x §^

Opór cieplny w
temperaturze 10'C,
m'K/W

Ro=4,70-- 4,832)
wyrób spełnia wymaganie
poniewż nie jest spełniony Warunek niezgodności:
Ro>Rs,-0,44xS.n

zgodnie z Deklaracją właściwości użvtkowvch NR 2 1

do

Lp. Badana cecha

Wańość
deklarowana w

zakresie
właściwości
użvtkowvch*

Wynik
badania

Kryterium
oceny Ocena

1
Wytrzymałość na zginanie,
on, kPa BS75 85 >75kPa wyrób spełnia

wvmaoanie

2,

Wytrzymałość na
rozciąganie prostopadle
do powiezchni czołowych,
o-. kPa

TR80 76 >80kPa wyrób nie spełnia
wymagania



Sprawozdanie z badań nr 1301161221l2lM-1

Uwagi: Brak

Powyższa ocena i interpretacje /
dotyczą tylko badanej próbki*.

Sprawozdanie sporządzono w tzech egzemplazach.

ńl
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Sabina BrvśWł
Bogdan Kuznik lL '-."",ryffiffif,r|,['u.ny.r,
mgr inż. Mariusz Spyrafl|

(podpis przeprowadzającegd $adanie)

Koniec Sprawozdania z badań nr 130116/22:l/2/M-1
* Niepotnebne skreś/ć,
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laboratorium)


