
I nstvtut Mechanzacii Budownictwa' iGlrnictwa Skalnego
oddziď zamiojscowy w Katowicach

40-157 Katowico, Al.W'Korfantego 19-q Ą
labr,atonuń uabriałÓw Budowlanych'lZOLACJA'

äřf'.iliäźläa ä5 ĺe, NlP 5250008519 Katowice, dnia 09.12.2016 r.
(miejscowość, data)

(pieczęi nagłówkowa akredytowanego laboratorium)

S PRAWOZDAN lE Z BADAN N r 2451 161 412lill-1
(liczba stron: 7)

Typ i nazwa Wyrobu budowlanego, ktÓrego prob4ę poddano badaniu:

Zgodnie z informacją zlecającego badania:
PłyĘ sýropianowe EPs í00-035 grub. 50 mm.
Kod wyrobu: EPS EN í3í63_T2-L2-w2-sb5_Pío-Bsí50-cs(í0)í00-DS(N)5_DS(70,_)2_DLT(1)5

Nazwa ĺ adres zlecającego przeprowadzenie badań:

opolski Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Ozimska 19,45-057 Opole.

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

Bogdan Kuźnik - Laborant

Sabina Bryś - Laborant

Sabina Gześkowiak - Laborant

Mariusz Spyra - Specjalista Techniczny

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania pribki:
ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/pni@
suae,łnneso* nr 3 z dnia 03'10'2016 r. u spzedawcy wyrobu budowlanego:
BMK PAWL|SZYN Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 46-034 Pokój w oddziale w opolu,
ul. Budowlanych 60, 45-047 Opole.

2. Data pobrania pribki: 03'10.2016 r.; nr protokołu pobrania pribki:3

3. Data dostarczenia pribki: 13.10.2016 r.; nr protokołu pĺzyjęcia pribki:245l16lM-1

4. Oznaczenieproducenta:

ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/@
ełldewlanege* nr 3 z dnia 03.10.2016 r.:
Producent: DOM-STYR Z. lgies ĺWspólnicy Sp. j., ul. Martyniaków 8, 43-603 Jawozno.
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5. oznaczenie seriilub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący

ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/@
guaeurlanege- nr 3 zdnia 03. 1 0.2016 r:

12-09-16 2037 115.

6' Termin trwałości, ważności lub pĺzydatności, o ile występuje*:
ZgodniezProtokďempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/Bná@
guaeurlanege. nr 3 z dnia 03.10.2016 r:

Nie występuje.

7. określenie sposobu opakowania próbki:
Płyty styropianowe stanowiące próbkę wyrobu do badań zostały zabezpieczone foliowym
opakowaniem koloru czarnego jak na zdjęciu nr 1, dostarczone w jednym foliowym
opakowaniu fabrycznym z kolorowymi nadrukamijak na zdjęciu nr 2. Na foliowym opakowaniu
fabrycznym były: kartka z napisem Próbka do badań i pieczątką opolskiego Wojewódzkiego
lnspektora Nadzoru Budow]anego w opolu jak na zdjęciu nr 3, oraz etykieta producenta jak
na zdjęciu nr 4.
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Sprawozdanie z badań nr 245116l4'l2lM-1

Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4

Wielkość partiiwyrobu budowlanego, z którego pobrano prlbkę:
0,5 m3.

Wielkość (ilość, masa, objętość) pribki:

ZgodniezProtokołempobrania@/prlbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 3 z dnia 03.10.2016:

1 paczka = 12 płyt: 1000 x 500 x 50 mm, 0,25 m3

Pnepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktire zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:

ZgodniezProtokďempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/BRá@
ouaewłanege- nr 3 z dnia 03.'10.2016 r.:

Art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity: Dz. U. z2014 r. poz' 883 z pőŹn' zm.).

Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnĺa 23 grudnia 2015 r' w sprawie
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku
kĘowym (Dz. U. z2015 r., poz.2332)

11. Data przeprowadzenia badania: 19.10.2016 r. + 02.12.2016 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeślizostało przeprowadzone poza siedzibą laboratorium):
Bada n ia przeprowadzono W siedzi bĺe laboratori u m

szB/NB -wyd. 02 z dnia 01.03.20í6 r'
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B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

oględziny:

Do badań dostarczono 12 płyt o wymiarach około (1000 x 500 x 50) mm.
Powierzchnia całkowitą próbki ogólnej dostarczonego do badań wyrobu wynosĺła nie mniej
niż 1 m2,(łącznie 6,0 m'; i była wyltarczająca do przěprowadzenia wymaganych badań.
Kritszy bok dostarczonych do badań płyt styropianowych prÓbki ogólnej był nie mniejszy
od 300 mm i miał długość 500 mm.

B ad a n i a fizyczn o-ch e m iczn e :

Tablica 1

Badania wykonano na prÓbkach:
Lp. '| - wyciętych z płyt oznaczonych w laboratorium numerami: 1,2,3, 4'
Lp' 2 - o wymiarach (300 x 150 X 50) mm, Wyciętych z płýy oznaczonej w laboratorium numerem 5, rozstaw między podporami
L = 250 mm, wszystkie próbki uległy złamaniu, niepewnoŚi pomiaru: 5 kPa
Lp. 3 - o wymiarach (100 x 1 00 x 50) mm, wyciętych z płýy oznaczonej w laboratorium numerem 5, niepewność pomiaru: 5 kPa.
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Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania próbek1)

1 2 3 4

1.

WspÓłczynnik przewodzenia ciepła w
temperatuze 10"C, W/m K

PN-EN 12667.2002

2)

0,0352
0,0347
0,0347
0,0342

wartoŚl Średnia, Wm K
odchvlenie standardowe, Wm K

0,0347
0,0004

Oplr cieplny w temperatuze 10'C, mtKAlV
1,42
1,44
1,44
1.46

wartoŚi Średnia, m'K/W
odchvlenie standardowe. mzK/W

1,44
0.02

2.
WytrzymałoŚć na zgĺnanie, o5, kPa PN-EN 12089:2013-07

metoda B

195
181
189

wartoŚć Średnia' kPa 188

3.

Napręzenie Ściskające przy 10 %
odkształceniu względnyľĺ, o19, kPa PN-EN 826'.2013-07

103
102
101

wartoŚl Średnia, kPa 102
4. odkształcenie przy działaniu obciązenia

ściskającego w okreŚlonych warunkach
temperaturowych
_ odkształcenie względne po etapie A, %

wartośl Średnia, %

- Całkowite odkształcenie względne
po etapie B, %

PN-EN 'ĺ605:2013-07
Zestaw warunkÓw 1

0,200
0,400
0.200
0,267
2,40
2,80
3,60

wartoŚć Średnia, % 2.93
5.

Reakcja na ogień

PN-EN ISO
11925-2:2010

(czas ekspozycji 15) s
+

PN-EN
13501-1+41 :2010

3)

Klasa reakcji na ogień E
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Lp. 4 - o wymiarach (100 x 100 x 50) mm, wyciętych zpłl17y oznaczonej w laboratorium numerem 7, niepewnośi pomiaru: 0,6 %
Lp. 5- wyciętych z płýy oznaczonej w laboratorium numerem: 6.

Podane nĺepewności stanowĺą niepewności rozszerzone przy poziomie ufności okďo g5 % iwspÓłczynniku rozszezenia k=2.
Klimatyzowanie, wymiary prÓbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiaróW wymaganych do otrzymania jednego wyniku
badania iwarunki szczególne zgodnie z PN_EN 'l3163+A1:2015-03'

i{ Wyniki szczeglłowe podano w Sprawozdaniu nr 245116/M-'ĺ/Äxpy 1 stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania z badań'
"'Wynikĺ szczególowe podano w Sprawozdaniu nr 245116lM-1loz stanowiącym załącznik do niniejszego śprawozdania z badań'

lnne badania:
Nie dotyczy

ocena i interpretacja wynikóW badań na zgodność z deklarowanymi
właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego okľeślonymi w pkt. 4
,,Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego / próbki kontrolnej wyrobu
budowlanego":
(ocena/interpretacja zamieszczona W niniejszym Sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją)

Badaniom poddano próbkę Wyrobu:

Płyty styropianowe EPS.
(zgodniezProtokołempobraniapróbkiWyrobubudowlanego/@
budowłan€go* nr 3 z dnia 03.10'2016 r.) w zakresie:
- opór cieplny iwspółczynnik przewodzenia ciepła w średniej temperaturze 1o oc,

badanie Według PN-EN 12667:2002,
- Wytrzymałośc na zginanie, badanie Według PN-EN 12089:2013-07 metoda B,
- napręzenie ściskające przy 10 % odkształceniu Względnym, badanie Według

PN-EN 826:2013-07,
- odkształcenie przy działaniu obciązenia Ściskającego W określonych warunkach
temperaturowych' badanie Według PN-EN 1605:2013-07 Zestaw WarunkóW 1,

- reakcja na ogień Według PN-EN 13501-1+A1:2010, badanie Według PN-EN lso 1 1925-2:2010
czas ekspozycji 15 s.

Uzvskano wvniki badań:

- Wspiłczynnik przewodzenia ciepła w średniej temperaturze 10 'C:
wańoŚć Średnia: 0,0347 W/m K,

odchylenie standardowe: 0,0004 W/m K,

- opÓr cieplny w Średniej temperaturze 10'C, m2KÄy't/:

wańośó średnia: 1,44 mzKlW,
odchylenie standardowe: o,02 m2KA/ý,

- wytrzymałośó na zginanie, wartość średnia:

- napręzenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym,
Wartość średnia:

188 kPa;

102 kPa;

- odkształcenie przy działaniu obciązenia ściskającego W okreŚlonych warunkach
temperaturowych, zestaw warunków 1, wartoŚi średnia: 2,93 vo.,

- reakcja na ogień:
- ekspozycja 15 s - osiągnięcłe przez wierzchołek płomienia odległoŚci

150 mm powyzej punktu przyłozenia płomienia po upływie 20 s
od momentu przyłozenia płomienia: brak

- płonące krople powodujące zapalenie papieru filtracyjnego: brak
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Zgodnie z Deklaracją właściwoŚci użytkowych Nr 07 ĺ2013 z dnĺa 15.01 '2016:

Płyty sĘropianowe EPs í00_035,

charakteryzuje następujący kod wyrobu:

EPS EN 13163-T2-12-W2-Sbs-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)s-DS(70,-)2-DLT(1)5
oraz Äp < o,o35 Wm'K i Rp = 1,4o m2K/W, oraz klasa reakcjĺ na ogień E

tzn' w zakresĺe badanych właściwości, wymienionych w niniejszym Sprawozdaniu z badań
w Tablicy 1, dla wyrobu: Płyty styropianowe EPs í00_035, zadeklarowano następujący
poziom / wartośi:

- deklarowany współczynnik pzewodzenia ciepła.

Äo < 0,035 W/m K, tzn. nie więcej niż 0,035 W/m K,

- deklarowany opÓr cieplny dla grubości nominalnej 50 mm:

Ro = 1,4o m2KAy'ý, tzn. nie mniej niż 1,4O m2KlW,

- deklarowany poziom wytrzymałości na zginanie:

Bs150, tzn. nie mniej niż 150 kPa,

- deklarowany poziom naprężenia Ściskająceg o przy 10 % odkształceniu względnym:

cS(10)100, tzn. nie mniej niż 100 kPa,

- deklarowany poziom odkształcenia przy działaniu obciążenia ściskającego w okreŚlonych
warun kach tem peraturowych :

DLT(1)5' tzn' całkowite odkształcenie względne po 48 h działania obciązenia 20 kPa
i temperatury 8o0C nie więcej niŻ 5,O o/o'

- deklarowana klasa reakcji na ogień:
E, tzn' brak osiągnięcia przez wierzchołek płomienia, w czasie ekspozycji 15 s, odległoŚci 150 mm
powyżej punktu pzyłozenia płomienia po upływie 20 s od momentu przyłożenia płomienia i brak
płonących kropel powodujących zapalenie papieru filtracyjnego.

ocena wvľobu:
(ocena zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją)

Poddana badaniom prÓbka wyrobu:

PłyĘ styľopianowe EPs 100-035
(danezgodniezProtokołempobraniaprÓbkiwyrobubudowlanego/@
budełMłan€g€* nr 3 zdnia 03.10.2016 r.)

spełnia
deklarację wskazaną dla wyrobu: Płyty styľopianowe EPS ĺ00_035, w zakresie właściwoŚci:

_ współczynnik przewodzenia ciepła,
Ponieważ nie jest spełniony warunek niezgodności wg Załącznik F, punkt F.1 '2
PN-EN 13172:2012.
Äo<Äs,+ 0,44 x Sł

gdzie: Äp to wartośi deklarowana wspÓłczynnika przewodzenia ciepła, W/m K,
Äs, to wartość średnia wspołczynnika przewodzenia ciepła z czterech wynikÓw pomiarÓw, Wm K,
51to odchylenie standardowe czterech wynikÓw pomiarów, W/m K.

Uzyskany wynik badania wspÓłczynnika pzewodzenia ciepła: Äs. + 0,44 ' Sł = 0,0349 Wm K nie
jest większy od deklarowanej wańości: Äp = 0,035 W/m K

SZB/NB - wyd. 02 z dnia 01 .03.2016 r.
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_ opóľ cieplny,
poniewaz nie jest spełnĺonywarunek niezgodnościwgZałącznik F, punkt F'1.2
PN-EN 13172:2012:
Ro>Rs,-0,44xSn,

gdzie: Ro to wartość deklarowana oporu cĺeplnego, m2KÁy'i/,
Rs, to wartośc średnia oporu cieplnego z ćzterech wyników poqriarów, m'Kĺw,
Sp to odchylenie standardowe czterech wyników pomiarów, m'KA/v.

Uzyskany wynik badania oporu cieplnego: Rs, - 0,44 x SR = 1,433 m2K /V nie jest mniejszy od
Wartości deklarowanej: Rp = 1,40 m'KA/V.

- wytłzymałość na zginanie,
ponieważ uzyskany w Laboratorium wynik badania 188 kPa, dostarczonej do badań próbki
wyrobu, nie jest niŻszy od deklarowanego dla tego Wyrobu poziomu wýzymałości na zginanie,

_ naprężenie ściskające pnzy ĺ0 % odkształceniu względnym,
ponieważ uzyskany w Laboratorium wynik badania 102 kPa, dostarczonej do badań prÓbki
wyrobu, nie jest niŻszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu naprężenia Ściskającego
przy 10 % odkształceniu względnym.

- odkształcenae płzy działaniu obciążenia ściskającego w określonych warunkach
temperaturowych,

poniewaŻ uzyskany w Laboratorium wynik badanĺa 2,93 o/o, dostarczonej do badań próbki
wyrobu, nie jest wyŻszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu odkształcenia przy działaniu
obciążenia ściskającego w określonych warunkach temperaturowych.

_ reakcja na ogień,
ponieważ uzyskany W Laboratorium wynik badania (brak osiągnięcia przez wiezchołek
płomienia, w czasie ekspozycjĺ 15 s, odległości 150 mm powyzej punktu przyłoŻenia płomienia
po upływie 20 s od momentu pzyłożenia płomienia i brak płonących kropel powodujących
zapalenie papieru filtracyjnego) jest zgodny z kryteriami określonymi w PN-EN 13501-1+A1:2010
dla klasy reakcji na ogień E.

Uwagi: Brak

Powyższa ocena i interpretacje /
dotyczą tylko badanej próbki-.

Sprawozda n ie sporządzono W trzech egzem plarzach.

.1

Bogdan KuŹnik ľ_-
,.*o,"ĺrh'l'Ä,.onsrľrll'.*,.n*n

JZĄAcJA",-(r0-,
mgr Ewelina Kaputa_Kuc

Sabina Bryś hd
Sabina Grześko1vi 

^k 
0,ĺJ-

Mariusz Sovra nľ .

í1 -:(podpis orz"o'o*$ającego badanie) (imię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)

" Niepotnebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badań nr 245116/412lM-1
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