
l nstytut Meeľłanzacji Budownictwa
iGómictwa Skalnego

oddziď zamĺejscowy w Katowĺcach
40-157 Katowice, Al.W.Korfantego 193 A
Laboľatorium Materiďovĺ Bu dolĺlanph 

"l 
ZOLACJA'

tel./fax (32) 258 35 53, NIP 5250008519

(pieczęć nagłÓwkowa akredytowanego laboratorium)

SPRAWOZDAN tE z BADAN Nr 2291 16137 6lP -1
(liczba stron: 5)

Typ i nazwa Wyrobu budowlanego, ktorego pribkę poddano badaniu:

Zgodnie z informacją zlecającego badania:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:
Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego w opo!u

ul.'ozimska í9.
45-057 Opole

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:
o Halina Przybylska - Laborant
. Sabina Bryś -Laborant

A. oznaczenie próbki
1. Miejsce pobrania probki:
ZgodniezProtokołempobrania/pribkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 16.05.2016 r.:

,,IZOBUD' Sp. z o.o.
ul' LeŚna 4
Łąki Kozielskie
47-150 Leśnica
u producenta

Katowice, dnia 03.10.2016 r.
(miejscowość' data)

2. Data pobrania prÓbki: 16.05.2016 r.;

3. Data dostarczenia pribki: 13.09.2016 r.;

4. Oznaczenie producenta.'
IZOBUD Sp. z o.o.
ul. Leśna 4
Łąki Kozielskie
47-150 LeŚnica

nr protokołu pobrania prÓbki:2

n r protokołu przyjęcia probki : 229ĺ 16lP -1

5. oznaczenie serii lub paĺtii produkcyjnejalbo inny element identyfikujący
data produkcji: '1 1.04.2016 r.
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6.

7.

8.

9.

10.

- 2 - Sprawozdanie z badań nr 229l16l376lP-1

Termin ttwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje*:
ZgodniezProtokołempobrania@/prÓbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 16.05.2016 r.:

Nie występuje

określenie sposobu opakowania probki:
Papa stanowiąca próbkę wyrobu do badań została dostarczona w jednym foliowym
opakowaniujak na zdjęciu nr '1. Po rozpakowaniu wyrób owinięty folią i opatrzony etykietą
z napisem ,,PrÓbka do badań", opieczętowaną pieczęciami o treści: opolski Wojewódzki
lnspektor Nadzoru Budowlanego W opolu jak na zdjęciu nr 2. Próbka w banderoli
producenta z etykietą jak na zdjęciu nr 3.
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Zdjęcie nr 3

Wielkość paĺÍiiwyrobu budowlanego, z ktorego pobrano prÓbkę:
Zgodnie z protokołem oględzin nr akt kontroli WWB'7781 .2.9.2016.KWP
z 25 kwietnia 2016 r.: 12440 rolek po 15 m2

Wielkośi (iloŚc, masa, objętość) próbki:
1 rolka o szerokości 1,0 m i długości po rozwinięciu 15 m

Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktÓre zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu prÓbki:
ZgodniezProtokołempobrania/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia't6 maja 2016 r.:

art.25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 883 z pożn. zm.) oraz przepisy rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i

Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobÓw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
(Dz. U. 22015 r., poZ.2332).

11. Data przeprowadzenia badania: 27.09.2016 r. + 30.09.2016 r.

12' Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało przeprowadzone poza siedzibą laboratorium):
Badania przeprowadzono w siedzibie laboratorium
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- 3 - Sprawozdanie z badań nr 229l16l376lP'1

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

oględziny:
Do badań dostarczono 1 rolkę papy o wymiarach: (1,0 x 15,0) m. Dostarczony wyrób jest
w stanie oraz w ilości i wielkości umozliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym
zakresie.

Tablica 1 Badania fizyczno-chemiczne

Badania wykonano na próbkach:
Lp' 1 - 3 próbki o Średnicy 200 mm, niepewność pomiaru: 1 kPa
Lp.2-5próbekwzdłuŻĺwpoprzekowymiarach(300x50)mm,odległoŚcmiędzyszczękami 200mm'szybkoŚćrozsuwuszczęk

100mm/min,niepewnoŚćpomiarudlakierunkuwzdłuŻ'. 1'l N,dlakierunkuwpoprzek7N'dlawydłużeniadlaobu
kierunkow 1%.

Podane niepewności stanowią niepewności rozszeÍzone przy poziomie ufności około 95 % iwspółczynniku rozszerzeniak=2'
Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymania jednego wyniku
badania i warunki szczególne zgodnie z PN-EN 13707+A2''2012.

lnne badania:
Brak
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Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania próbek1)

,| 2 3 4

1. WodoszczelnoŚĆ (10 kPa ĺ 24h)
PN-EN 1928"2002

metoda A wodoszczelne

2

WłaŚciwoŚci mechaniczne przy
rozciąganiu

PN-EN 12311-1'.2001

Maksymalna siła rozciągająca, N/50mm
-kierunek wzdłuŻ

491
598
706
697
625

WartoŚĆ średnia. N/50mm 625

-kierunek w poprzek

409
399
409
418
411

wartoŚc Średnia. N/50mm 410

Wydłuzenie przy maksymalnej sile
rozciągaJącej, o/o

_kierunek wzdłuŻ

1,0
1,2
1,4
1,6
1,2

wartośĆ Średnia, % 1

-kierunek w poprzek

3,3
3,1
3,0
3,0
3.3

wartoŚl Średnia, % 3



- 4 - Sprawozdanie z badań nr 229l16l376lP-1

ocena i inteľpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
właściwościami użytkowymi wyrobu budowIanego określonymi w pkt. 4
,,Protokołupobrania/próbklkontrolnejwyrobu
budowlanego":
(opinie/interpretacje zamĺeszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją)

Badaniom poddano pribkę wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400

(danezgodniezProtokołempobrania1@/probkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2zdnia 16.05.2016 r.)

w zakresie.
. wodoszczelnośÓ, badanie według PN-EN 1928''2002 metoda A,
. maksymalna siła rozciągająca, badanie według PN-EN 12311-1'.2001,
o wydłuzenie przy maksymalnej sile rozciągającej, badanie według PN-EN 12311-1.2oo1.

Uzvskano wvniki badań:

. wodoszczelnoŚc (10 kPalZ4h\ wodoszczelne

. właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
/ maksymalna siła rozciągająca, wańoŚc Średnia, kierunek wzdłuŻ. 625

N/50 mm kierunek w poprzek. 410
/ wydłuŻenie przy maksymalnej sile rozciągającej' kierunek wzdłuŻ'. 1

wartoŚi Średnia' %
kierunek w poprzek. 3

Zgodnie z Deklaracją Właściwości Uzytkowych Nr 047ĺlzoBĺ2015z dnia 07.07'2015 wyrób:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400
charakteryzuje:

. deklarowana wodoszczelnośc. 10 kPa, tj' ciśnienie wody (10 kPa w ciągu 24 h), przy
ktÓrym wyrÓb jest wodoszczelny,

. deklarowana wartoŚĆ maksymalnej siły rozciągającej:
dla kierunkuwzdłuŻ'' 400 (t 200) N/50 mm, tj. od 200 do 600 N/50 mm'
dla kierunku w poprzek: 300 (t 200) N/50 mm, tj. od 100 do 500 N/50 mm,

. deklarowana wartośÓ wydłuzenia przy maksymalnej sile rozciągającej:
dla kierunku wzdłuŻ i w poprzek . 6 (x 4)o/o tj. od 2 do 10%.

Ocena wvrobu

Poddana badaniom próbka wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400

(danezgodniezProtokołempobrania@/pribkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia'l6.05.2016 r.) spełnia deklarację wskazaną dla wyrobu - jest zgodna
z wartością deklarowaną, w zakresie właściwoŚci:

. wodoszczelność (1o kPal74 h),
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania _ wodoszczelne przy ciśnieniu 10 kPa
w ciągu 24h' spełnia deklarację właściwości użytkowych w zakresie badanej właściwości,
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- 5 - Sprawozdanie z badań nr 229l16l376lP-1

. maksymalna siła rozciągająca dla kierunku w poprzek
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 4'ĺ0 N/50 mm, dostarczonej do badań
próbki wyrobu, mieści się w granicach deklarowanej wartości maksymalnej siły
rozciągającej dla kierunku w poprzek, tj. pomiędzy 100 a 500 N/50 mm,

o wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej dla kierunku w poprzek,
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 3 7o, dostarczonej do badań próbki
wyrobu, mieści się w granicach deklarowanej wartości wydłuŹenia przy maksymalnej sile
rozciągające dla kierunku w poprzek, tj' pomiędzy 2 a 10 o/o'

Poddana badaniom próbka wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego kľycia W400

(danezgodniezProtokołempobrania@/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 2 z dnia 16.05.2016 r.) nie spełnia deklaracji wskazanej dla wyrobu - jest
niezgodna z wartością deklarowaną, w zakresie właściwości:

. maksymalna siła rozciągająca dla kierunku wzdłuŻ,
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 625 N/50 mm, dostarczonej do badań
próbki wyrobu, nie mieści się w granicach deklarowanej wartości maksymalnej siły
rozciągającej dla kierunku wzdłuż, tj' pomiędzy 200 a 600 N/50 mm,

r wydłuŻenie przy maksymalnej sile rozciągĄącej dla kierunku wzdłuŻ,
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 1 %, dostarczonej do badań próbki
wyrobu, nie mĺeści się w granicach deklarowanej wartości wydłuŹenia przy maksymalnej
sile rozciągającej dla kierunku wzdłuż, tj' pomiędzy 2 a 10o/o.

Powyższa ocena iinterpretacje
p+ebĘ/dotyczą tylko badanej próbki-.

Uwagi. Brak

Sprawozdanie sporządzono W trzech egzemplarzach'
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Halina Przybylska 
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Sabina Bryś ,(h,,,t ,)Ś

mgr Ewelina Kaputa-Kuc

Klr:ROWNIK
Laboratorium_Materĺďlw 8udowlanych

"IZOLACJA

(podpis przeprowadzającego badanie)
* Niepotrzebne skreślić.

Koniec Sprawozdania z badań nr 2291161376lP-1

(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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