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Typ i nazwa wyrobu budowlanego, kt6rego pr6bkg poddano badaniu: zgodnie z protokolem

pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 112Kr1v1.7782.73.2016,xx1il z dnia 13.09.2016
r. - ptyty
styropianowe Dalmatynczyk Plus fasada gr. 80 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym
tvpu wyrobu: DALMATYNCZYK PLUS fasada Eps s Eps-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-p(5)BS75-DS(N )2-DS(70, -)2-TR80

Nazwa i adres zlecajqcego przeprowadzenie badah: Lubelski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, ul. Karlowicza 4,20-027 Lublin

lmiq, nazwisko i

stanowisko slu2bowe przeprowadzajqcego badania:
- adiunkt, Beata t-oboda - specjalista

Aldona Wasilewska - specjalista, Agnieszka Winkler-Skalna

A. Oznaczenie pr6bki
1. Miejsce pobrania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
I|ZKM'7782.73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016 r.: Sprzedawca: SIG Sp. z o.o. Oddziat Lublin
ul. Chemiczna 13A,20-329 Lublin.

2. Data pobrania pr6bki:
1

tzt{tv

1

r.; nr protokolu pobrania

pr6bki:

r.; nr protokolu przyjgcia pr6bki:

LZFOO-

13.09.2016

.77 82.7 3.20 1 6.XXt I t.

3. Data dostarczenia pr6bki:

15.09.2016

024631161200N2F -Zalqcznik nr 1, str.6.

4. Oznaczenie producenta: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr

llzl{

11'7782.73.2016.XX111

30-117 Krak6w.

zdnia 13.09.2016 r. - Termo Organika Sp. z o.o., ul. B. prusa

33,

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujEcy:

zgodnie
protokoNem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr ltzl<\ t1J792]32016.xx111 z
dnia
13.09.2016 r. - data produkcji: 18.08.2016 r., identyfikacja wyrobu: s7gl16.
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6' Termin trwalo5ci, wa2no6ci lub przydatno6ci, o ile wystepuje: zgodnie z protokolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr llzl(|At1.7782.73.2016,xxil1
z dnia 13.09.2016 r. - nie
podano.

7' Okre6lenie sposobu opakowania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania probki wyrobu

budowlanego nr 112KW1.7782.73.2016.XX111 z dnia 13,09.2016 r,
na podstawie
upowaznienia nr 15012016 z dn.09.09.2016 r. oraz nr 15112016 z dnia 09.09.2016
r.
Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, z partii wyrobu budowlanego
wielko6ci 14,56 m3 1sz opakowania po 0,280 m3;, wyprodukowanej 1g.0g.2016 r. probkq
w
ilo6ci 1 opakowania, w kt6rej znajduje 7 pNI grubo6ci 80 mm opakowano w foliq
i oklejono

tarSmq samoprzylepnq.

Na tak

zapakowanq probkq naklejono

etykiety

z informacjami: znak sprawy llZt{|\U1.7782.73.2016,XX|11, data zabezpieczenia: 13.09.2016 r.
i pieczq6 urzqdowq: Lubelski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Wyr6b

w opakowaniu fabrycznym.

8, Wielko66 partii wyrobu budowlanego, z kt6rej pobrano pr6bkq: zgodnie z protokolem
pobrania probki wyrobu budowlanego nr 1lzKw1.7782Jg.2o16,xxlll
z dnia 13.0g.2016 r. 1'4,56 m31sz opakowania po 0,2g0 m3;, data produkcji 1g.0g.2016 r.
9. Wielko66 (ilo56, masa, objqto66) pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania probki
wyrobu
budowlanego nr 112wv1.7782.73.2016,xx111 z dnia 13.09,2016 r. 1 opakowanie tj. 0,280
m3,
7 ptVt.

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, kt6re

zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania
probki wyrobu budowlanego nr 112KJ1V1.7782.73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016
r.
- ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U, z 2014 poz, gg3 po2n.
z
zm.)
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostqpnianych
na rynku
krajowym (Dz.U. 22015 t. poZ.2332)
- zharmonizowana norma EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie
- wyroby ze styropianu (Eps) produkowane fabrycznie - specyfikacja.
11. Data przeprowadzenia badania: 16.09.2016 r.
-24.10.2016 r.

1'2. Miejsce przeprowadzenia badania, fie6li zostalo wykonane poza siedzibq

lerboratorium): nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badari oraz identyfikacja zastosowanych metod badari

Ogfqdziny: wyniki oglqdzin pr6bek na zgodno66 z wymaganiami okreslonymi w EN
13i163:2012+A1:2015; dostarczone ptyty byly bez uszkodzen, w iloSci wystarczajqcej
do
p r;zep

rowad zenia bada 6.

Badania flzyczno'chemiczne: Badania fizyko-chemiczne na zgodno56 z wymaganiami
oltre6lonymi w: informacji producenta podanej na opakowaniu dostarczonego wyrobu i
Derklaracji wlasciwosci Uzytkowych nr 002-Dop-1b071s z dnia 1s.07.2015 r
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Wykaz badari podano w tablicy

1.

Tablica
Lp.

1

Zasad n icza charakterystyka

_

1

2

Norma

Op6r cieplny
Wsp6lczynnikprzewodzeniaciepla

PN-EN 12667:2002 + EN
131 63:201 2+ A1 :2015 pkt 5. 3.2

Op6r cieplny
Rozci4ga

n

ie/wytrzymalo66 na zgi na n ie

Norma

3

Wytrzymalo66 na zginanie

PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B

4

Wytrzymalo66 na rozciqganie prostopadle do
powierzchni czolowych

PN-EN 1607:2013 pkt 7

1.

Wyniki badari

1 .1

.

Wyniki badania wspolczynnika przewodzenia ciepla przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2

Nr probki

Wyniki badania wsp6fczynnika przewodzenia ciepfa
W/(m'K)
Wynik pomiaru

Odchylenie
standardowe,
Si

As

| tzF 0 1 -02463t 1 6 IZ}}NZF
2 | LZF 0 1 -02463 | 1 6 |Z)}NZF
3 | tzF 0 1 -02463 | 16/200 NZ F
4 | tzF 0 1 -02463 | 1 6 |Z}}NZF
1

WartoS6
Srednia,

Wynik
badania*

0,0390
0,0378
0,03759
0,000440
0,0379
0,0370
0,0375
N iepewno6 6 rozszerzona, obl iczona z wykorzysta niem
NiepewnoS6
wsp6lczynnikak=2, co odpowiada poziomowi ufno5ci g5%,
wynosi 3%, wedlug Karty niepewno6ci LF-21OB.
As + 0,44x 51, zgodnie zzalqcznikiem F Oo ptt+frl tgtZZZOtZ

1.2. Wyniki badania oporu cieplnego przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3
Wyniki badania oporu cieplnego
1m2.r;nru

Nr pr6bki

Wynik pomiaru

| LZF 0 1 -02463t 1 6|Z00NZF
2 | LZF 0 1 -02463 | 1 6 I Z)}NZF
3 | LZF 0 1 -02463 | 1 6 | Z}}NZF
1

4t tzF

01

-02463 | 16/Z00NZF

2,1030
2,1196
2,1622
2,1311

WartoSc
Srednia,

Odchylenie
standardowe,

R"

S"

2,12873

0.025062

Wynik
badania*

2,11

N iepewno6 6 rozszerzona, obl iczona z wykorzysta n iem
wsp6lczynnikak=2, co odpowiada poziomowi ufno6ci 95%,
wynosi 3%, wedluq Karty niepewnoSci LF-2109.
Rs - 0,44 x Sq, zgodr'tie zzalqcznikiem F do pN-EN 13172:2012

NiepewnoS6
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1.3, wyniki badania wytrzymalosci na zginanie przedstawiono w tablicy 4
Wa run ki kl i matyzow ania:

24h: (23t2)o C; (b0r5 )% RH.
Odstqpstwa od wymagah podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 12089:20j3-02: brak.
Temperatura i wilgotno66 w czasie badania: 22,6.Ci 4g,b % RH.
GruboS6 nominalna dN - 80 mm, przyciqto do 50 mm,
Data przeprowadzenia badania: 1 8,1 0,2016,
Tablica nr 4
Wynik
Oznaczenie probki
l[mm] b [mm] d [mm] L [mm]
X, [mm]
badania
os [kPa]
5r, on l'kPal
02463t16|Z00NZFt1t5
299,62 149,24 49,67
250
16,9
112
02463116|Z00NZFt1t6
299,69 149,33 49,84
250
17,3
113
11:2
02463t16|Z00NZFt1t7
300,03 149,93 49,94
250
10,5
110
Zaokrqglenie wynikow

1 kPa

Nieoewno56

Niepewno6c rozszerzona pomiaru przy poziomie ufno6ci 95%
iwsp6lczynniku rozszerzeniak=2,87 wynosi t 3 kpa

a

l,b,d
L

x,
O6

szeroko56. qrubo66
Rozstaw miedzy podporami
Przemieszczenie dla sily maksymalnej
WytrzymaloS6 na zg inanie

1'4. Wyniki badania wytrzymalo6ci na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych
przedstawiono w tablicy 5
Wa runki kl i matyzowania:

24h; (23!2)o C; (SOrb )% RH
Odstqpstwa od wymagah podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 1607:2013-07: brak,
Temperatura i wilgotno66 w czasie badania: 22,g'C:4g,9 % RH,
Grubo66 nominalna dr,,r- 80 mm,
Zenrvanie nastqpilo w badanym materiale.
Data przeprowadzenia badania: 24.j0.2016.
Tablica nr 5
Wyn!k
Oznaczenie o16bki
| [mm]
b [mm]
d [mm]
badania
o,1[kPa]
5r. o.t lkPal
02463t16|Z00NZFt1t1
99,33
98,99
79,36
106
02463116|Z00NZFt1t2
99,92
99,49
79,59
105
tuo
02463t16|Z00NZFt1t3
99,97
99,38
79,27
108
Zaokrqglenie wynikow

1 kPa

NieoewnoSc

Niepewno6c rozszerzona pomiaru przy poziomie ufno6ci 95%
i wsp6lczynniku rozszerzenia k=2,31 wynosi t 2 kpa

l,b,d

Dlugo6c, szeroko5c, gruboS6 p16bki
WytrzymaloS6

Szczeg6towe informacje dotyczqce badarl znajdujqsiq w dokumentacji Laboratorium Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska,

Inne badania: brak
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Ocena

i

interpretacja wynik6w badari na zgodno56 z deklarowanymi wla5ciwo6ciami
u2ytkowymi wyrobu budowlanego okre5lonymi w pkt 4 ,,Protokolu pobrania pr6bki wyrobu

budowlanego/pF6bki

,'.

1. Zgodnie z informacjami znajdujqcymi sig w protokole pobrania pr6bki wyrobu budowlanego
nr
llzl{ 11'7782.73'2016.Xxlll z dnia 13.09.2016 r oraz w Deklaracji WlaSciwoSci UzytkoryJh n,.
002-DoP-150715 z dnia 15.07.2015 r. wynika, ze deklarowane wartoSci wtaSciwo5ci'uzytk'owych
zasadniczych cha ra kte rystyk wyn oszE:
Op6r cieplny:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla 0,042 W(m.K),
- op6r cieplny - 1,gO 1m2 f;nru
WytrzymaNoS6 na rozciqganie/zginanie:
- wytrzymalo66 na zginanie - BSTS (>7S kpa),
- wytrzymaloS6 na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych TRSO (>gO
kpa).
2. Na podstawie przeprowadzonych bada6, uzyskano nastqpujqce wyniki:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla O,O37g W/(m.K),
- op6r cieplny - 2,111m2 t<;Aru
- wytrzymaloS6 na zginanie - 112kpa,
- wytrzymalo6c na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych - 106 kpa.
3. Kryteria pozytywnej oceny wynik6w sprawdzenia:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla: wynik sprawdzenia r6wny lub mniejszy od warto5ci
deklarowanej,
- op6r cieplny: wynik sprawdzenia r6wny lub wiqkszy od warto$ci deklarowanej,
- wytrzymalo56 na zginanie: wynik sprawdzenia r6wny lub wyzszy niz wartosc
deklarowana,
- wytrzymalo6c na rozciqganie: wynik sprawdzenia r6wny lub wyzszy niz warto56 deklarowana.
4' W odniesieniu do wy2ei podanych deklaracji oraz kryteriow oceny wynik sprawdzenia
przedmiotowych ptyt nale2y uznae za:
- zgodny odno6nie do wsp6lczynnika przewodzenia ciepla,
- zgodny odnoSnie do oporu cieplnego,
- zgodny odno5nie do wytrzymalo6ci na zginanie,
- zgodny odno6nie do wytrzymaloSci na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych.
Powy2sza ocena i interpretacja
dotyczy tylko pobranej probki.

7

Uwagi: brak

SprawozdaniesporzqdzonoWtrzechegzemp|arzach/
e+ektreni€zn€i*.

(

*

pod

p

i

sy p rze p rowad zajqcy ch
badania)*

(podpis autoryzujqcego
sprawozdanie)*

(imi

nazwisko i podpis

Sprawozdanie z badari sporzqdzone w postaci elektronicznej opatruje sig bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawq z dnia 1g
wrzesnia 2O0j r. o
podpisie elektronicznym (Dz. lJ' z 2013 r. poz. 262, z po2n. zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaqi dzialalnosci podmiot6w
realizujqcych zadania
publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. 1r114\
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