
Z3A PZ ZLB nr 1 9 Wyd. VU2 26 lutego 2014

lEll'
jakosc w budowltictwie

Instytut chniki Budowlanej
ZES P6L LABORATORIOW BADAWCZYC H
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
certyfikat akredytacji
nrAB 023

AB 023

SIrona L z 7

ZA}<LAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSWK I SRODOWISKA

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I SRODOWISKA

Warszawa, 05. 1 2.2016 r.
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Typ i nazwa wyrobu budowlanego, kt6rego pr6bkg poddano badaniu: zgodnie z protokolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2lz|{M1782132016.XX111 z dnia 19.09.2016 r. - ptyty
styropianowe Dalmatyhczyk dach - podloga gr. 1OO ffiffi, o niepowtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym typu wyrobu: DALMATYNCZYK dach - podloga EPS 60 EpS-EN 13163-T(2)-
L(2)-w(2)-Sb(5)-p( 1 0)-BS 1 00-CS( 1 0)60-DS(N)2_DS(70,_)2

Nazwa i adres zlecajqcego przeprowadzenie bada6: Lubelski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, ul. Karlowicza 4,20-027 Lublin

lmig, nazwisko i stanowisko slu2bowe przeprowadzajqcego badania:
Aldona Wasilewska - specjalista, Agnieszka Winkler-Skalna - adiunkt, Beata t-oboda - specjalista

A. Oznaczenie pr6bki

1' Miejsce pobrania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
2lZI<\ 11.7782.73.2016.XX|11 z dnia 13.09.2016 r.: Sprzedawca: SIG Sp. z o.o. Oddziat Lublin,
ul. Chemiczna 13A,20-329 Lublin.

2. Data pobrania pr6bki: 13.09.2016 t.; nr protokolu pobrania pr6bki:
2tzt<\ t 1 .77 82.7 3.201 6.XXt | |

3. Data dostarczenia pr6bki: 15.09.2016 r.; nr protokolu przyjgcia pr6bki: LZFOO-
024641161200N2F -Zalqcznik nr 1, str.6.

4. Oznaczenie producenta: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
212K1U1.7782.73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016 r. - Termo Organika Sp. z o.o. ul. B. Prusa 33,
30-1 17 Krak6w.

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I

!1r9z.gwa I ul. Ksawer6w 21 ltet.22 56 64 276 lfax22 566 42 76 |
00-611 Warszawa lul. Filtrowa.'l lrel.22-8250471 11a42282552 86 lDyrektoi rel.22g2s2a8sl22 825 j3 03 lfax2282st7 30
02-656 Warszawa I ul. Ksawer6w 21 | tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 st ; kns: 0000158780 | Regon: o00o636so ; ttte: szs 0oo 93 58
PKO S.A. OMarszawa I ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa I nr konta 771240591811110000+giO+SOe I www.itb,pl I instytut@itb,pl



ona 2/7

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujqcy: zgodnie z
protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2lZt{W1.7782.73.2016.XX111 z dnia
13,09.2016 r, - data produkcji: 08,09.2016 r,, identyfikacja wyrobu: 68S/16.

6, Termin trwalo6ci, wa2noSci lub przydatno6ci, o ile wystgpuje: zgodnie z protokolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2lZt{A|1.7782.73.2016.XX111 zdnia 13.09,2016 r - nie
podano,

7, OkreSlenie sposobu opakowania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania probki wyrobu
budowlanego nr 212KW1.7782.73,2016.XX111 z dnia 13,09.2016 r. na podr;tawie

upowaznienia nr 15012016 z dn, 09,09,2016 r. oraz ff 15112016 z dnia 09.09,2016 r.

Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, z partii wyrobu budowlanego
wielko6ci 7,5m3 (25 opakowah po 0,300 m3;, wyprodukowanej 08,09,2016 r, Probkqw ilo5ci 1

opakowania, w kt6rej znajduje siq 6 ptyt grubo6ci 100 mm opakowano w foliq ioklejono taSmq
samoprzylepnq. Na tak zapakowanq pr6bkq naklejono etykiety z informacjami: znak sprawy
2lzt<\ 11.7782.73.2016.XX111, data zabezpieczenia: 13.09,2016 r. i pieczg6 urzqdowq: Lubelski
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Wyrob w opakowaniu fabrycznynn.

8. Wielko66 partii wyrobu budowlanego, z kt6rej pobrano pr6bkg: zgodnie z protokotem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 212KW1.7782.73.2016,XX|11 z dnia 13.09.2016 r.

- 7,5 m3 (25 opakowah po 0,300 m3;, data produkcji: 08.09.2016 r.

9, Wielko66 (ilo56, masa, objgto66) pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu
budowlanego nr 212K1V1.7782.73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016 r. - 1 opakowanie tj, 0,300 m3,
6 pfyt.

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, kt6re
zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu pr6bki: zgodnie z protokolem polcrania
probki wyrobu budowlanego nr 2lZl{\A11.7782,73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016 r.:

- ustawa z dn,16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz, 883 z po2n. 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)
- norma zharmonizowana EN 1 3163:201 2+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budowrrictwie

- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

11. Data przeprowadzenia badania: 16,09,2010 r, - 18,10.2010 r,

12. Miejsce przeprowadzenia badania, fieSll zostalo wykonane poza sierdzibq
laboratorium): nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badafi oraz identyfikacja zastosowanych metod badari

Oglgdziny: wyniki oglqdzin probek na zgodno66 z wymaganiami okreSlonyrni w
EN 13163:2012+A1:2015; dostarczone ptyty byly bez uszkodzef, w ilo6ci wystarczaiqr:ej do
przeprowadzen ia badah.

Badania fizyczno-chemiczne: Badania fizyko-chemiczne na zgodno56 z wymaganiami
okre6lonymi w: informacji producenta podanej na opakowaniu dostarczonego wyrobu
Deklaracji wlasciwosci Uzytkowych nr 004-DoP-1 s1222 z dn. 22.12.2015 r
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Wykaz badai podano w tablicy 1.

Tablica 1

Lp. Zasadnicza c h a ra kte rvstvka Norma
Op6r cieplny

PN-EN 12667:2002 + EN
1 31 63:201 2+ A1 :2015 pkt 5. 3.2

1 Wsp6lczyn n i k przewo dzenia ciepla
2 Op6r cieplny

Wytrzymalo66 na rozciqganie/zgi na n ie Norma
3 Wytrzymalo66 na zqinanie PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B

Wytrzymalo66 na Sciskanie Norma
4 Naprgzenie Sciskajqce PN-EN 826:2013 pkt 7

1. Wyniki badaf

1 . 1 . Wyniki badania wsp6lczynnika przewo dzenia ciepla przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2

*As + 0,44x Si, zgodnie zzalqcznikiem F do PN-EN 13172:2012

1.2. Wyniki badania oporu cieplnego przedstawiono w tablicy 3.

* Rs - 0,44 x Sp, zgodnie z zalqcznikiem F do PN-EN 13172:2012

1.3. wyniki badania wytrzymalosci na zginanie przedstawiono w tabricy 4

Wa ru n ki kl i m atyzow ania: 24h; (23t2)o C; ( S0rS )% R H.
Odstqpstwa od wymagah podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 12089:2013-07: brak.
Temperatura i wilgotno66 w czasie badania: 22,6'C:48,5 % RH

Nr pr6bki

Wyniki badania wsp6lczynnika przewo dzenia ciepla
W/(m'K)

Wynik pomiaru
Warto66
Srednia,

A.

Odchylenie
standardowe,

S^

Wynik
badania *

1 | LZF 0 1 -0246 4 I 1 6 | Z}}NZF 0,0388

0.03890 0,000134 0,0390
2l LZF 0 1 -02464t 16/Z00NZF 0,0391
3 | LZF O 1 -02464 | 1 6 |Z)}NZF 0,0388
4 | LZF 0 1 -02464t 1 6 | 200 N Z F 0,0389

NiepewnoS6
N iepewno6 6 rozszerzon a, ob I i czo na z wykorzysta n ie m
wsp6lczynnikak=2, co odpowiada poziomowi ufnoSci g5%,
wynosi 3%, wedluq Kartv niepewno6ci LF-2108.

Tablica 3

Nr pr6bki

Wyniki badania oporu cieplnego

1m2.r;nru

Wynik pomiaru
WartoS6
Srednia,

R"

Odchylenie
standardowe,

Sn

Wynik
badania*

1 | LZF O 1 -0246 4 | 1 6 | Z}}NZF 2,5800

2.57055 0.008832 2,56
2t LZF 0 1 -0246 4 | 1 6 | Z})NZF 2,5595
3 | LZF 0 1 -0246 4t 1 6 |Z}}NZF 2,5747
4 | LZF 0 1 -0246 4 | 1 6 | ZO0 N Z F 2,5691

NiepewnoS6
N iepewnoS 6 rozszerzona, obliczona z wykorzystan iem

wsp6lczynnikak=2, co odpowiada poziomowi ufno6ci 95%,
wynosi 3%, wedlug Karty niepewno5ci tF-2108.
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Grubo66 nominalna dru - 100 mm, przyciqto do b0 mm.
Data przeprowadzenia badania: 1 8.1 0.2016,

Tablica nr 4

6, szerokoS6. bo56
Rozstaw mi

Inante

1,4. wyniki badania naprq2eh Sciskaiqcych przedstawiono w tabricy 5

Waru n ki kl i m atyzow ania: 24h; (23t2)o C; ( 50rS)% RH
Odstqpstwa od wymagari podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 826:2013-07: brak.
Temperatura i wilgotnoS6 w czasie badania: 22,6"C;4g,5% RH
Sposob przygotowania pr6bki: powierzchnia probek szlifowana,
GruboSd nominalna dr.r- 100 mm.
Data przeprowadzenia badania: rc.10.2016.

Tablica nr 5

Dlugo56, szerokoS6, grubo66 pr6bki

Szczegolowe informacje dotyczqce badari znajdujq siq w dokumentacji Laboratorium Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska,

Inne badania: brak

Oznaczenie probki l[mm] b [mm] d [mm] L [mm] X, [mm] o6 [kPa]

Wynik
badarnia

5r, o^ lkPal
02464t16|Z00NZFt1t5 299,72 149,49 49,95 250 12,5 129

12502464t16|Z00NZFt1t6 299,95 149,66 49,99 250 11,4 123

02464116|Z00NZFt1t7 300,15 1 50,1 6 49,83 250 11,5 124

Zaokrqglenie wynikow 1 kPa

NiepewnoS6 NiepewnoSc rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoSci 9b%
i wsp6lczynniku rozszerzenia k=2,57 wynosi t 3 kPa

Przemieszczenie dla sitv maks

Oznaczenie probki | [mm] b [mm] d [mm] o1e [kPa]
Wynik

badania
Sr. oro IkPal

02464t16|Z00NZFt1t1 99,73 99,80 99,60 7Q,4

70,,I02464t16|Z00NZFt1t2 99,95 99,gg 99,92 71,2

02464t16|Z00NZFt1t3 99,74 99,67 99,62 69,7
Zaokrqglenie wynikow 0,1 kPa

NiepewnoS6 NiepewnoSc rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoSci gb%
i wsp6lczynniku rozsze rzenia k=2.1 1 i t 2,0 kPa

Naprgzenie Sciskajqce przy 10% odksztalceniu wzglqdnym



Ocena i interpretacja wynik6w badafi na zgodn o56 z deklarowanymi wla5ciwo6ciami
u2ytkowymi wyrobu budowlanego okre6lonymi w pkt 4 ,,Protokolu pobrania pr6bki wyrobu
budowlanego/ ,,.

1. Zgodnie z informacjami znajdujqcymi siq w protokole pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
2lzt{M.7782.73.2016.XX111 z dnia 13.09.2016 r oraz w Deklaracji Wla6ciwo6ci Uzytkowych nr
004-DoP-151222 z dn. 22122015 r. wynika, ze deklarowane warto6ci wla6ciwo5ci u2ytkowych
zasadniczych cha ra kterystyk wynoszq:
- op6r cieplny - 2,501m2.K1Aru,
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla - 0,040 W/(m.K),
- wytrzymalo66 na rozciqganie/zginanie: wytrzymalo66 na zginanie - BSlO0BS (>100 kPa),
- wytrzymalo66 na Sciskanie: naprqzenia Sciskajqce przy 10% odksztalceniu - CS(10)60 (>60kPa).
2. Na podstawie przeprowadzonych bada6, uzyskano nastqpujqce wyniki:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla - 0,0390 W/(m.K),
- opor cieplny - 2,561m2 X;nru,
- wytrzymalo66 na zginanie - 125 kPa,
- naprq2enie Sciskajqce Wzy 10% odksztalceniu wzglgdnym - 70, kpa.
3. Kryteria pozytywnej oceny wyniku sprawdzenia:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla: wynik sprawdzenia rowny lub mniejszy od warto6ci
deklarowanej,
- opor cieplny: wynik sprawdzenia r6wny lub wiqkszy od warto6ci deklarowanej,
- v'tytrzymaloS6 na zginanie: wynik sprawdzenia r6wny lub wy2szy niz warto6c deklarowana,
- naprezenia Sciskajqce przy 10% odksztalceniu: wynik sprawdzenia r6wny lub wyzszy niz warto6c
deklarowana.
4. W odniesieniu do wy2ej podanych deklaracji otaz kryteri6w oceny wynik sprawdzenia
przedmiotowych ptyt nale2y uznac zai
- zgodny odnoSnie do wsp6lczynnika przewodzenia ciepla,
- zgodny odno6nie do oporu cieplnego,
- zgodny odno6nie do wytrzymalo5ci na zginanie,
- zgodny odnosnie do naprq2enia Sciskajqcego przy 1oo/o odksztalceniu.

Powy2sza ocena i interpretacja 
7

dotyczq tylko pobranej pr6bki.

Uwagi: brak

SprawozdaniesporzqdzonoWtrzechegzemp|arzach/*,pestae+
e+ek+F€ni€znei*.

(pod pis przeprowadzaj qcego
badania)*

:LABOMTORIUM
Akusgkl i'SrodowiskaFizyklCi

dt
(imiq, i podpis(podpis autoryzujqcego

sprawozdanie)*

* Sprawozdanie z badari sporzqdzone w postaci elektronicznej opatruje sig bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawq z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 t. poz. 262, z p62n. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaqi dzialalnoSci podmiotow realizujqcych zadania
publiczne (Dz. U. 22014 r. po2.1114)

kierownika laboratorium)*



sTR 1t 2Wycl Vl2 25 lutego 2014ZlPZ ZLB nr 18

Instytut Techniki Budowlanej
Zegp6l Laboratorl6w Badawczych

PROTOKOL PRZYJECIA OBIEKTU DO BADANIA NR LZFOO-O2464I16/ZAONZF,

1 Obiekt (nazwa, typ) pzyjqty do badania paez Laboratorium LZF.
Plyly styropianowe Dalmatylrczyf 

_dull 
- podloga gr. 100 mm, o niepowtazalnym kodzie identyfikacyjnym typu v,/yroou:

Dalmatynczyk dach-podloga EPS 60 EPS-EN 13163-T(2).1(2)-w(2)-sb(5)-p(10)-8S100-cs(10)go"ds(Nli-o's(zo,.lz

1a. Numer wlasciwej nornry zharmonizowanej wyrobu* ). , pN-EN 
1 3163+41 :201 5-03.. ,,..,

2, Spos6b opakowania prdbek obiektu bada6;
Wyrdb w opakowaniu fabrycznym

J. stan zewngtzny/charakterystyka probek obiektu badarl:
Bez uszkodzelr

4, Oznakowanie pr6bek obiektu badalr pzez producenta

4a,lnformacje na temat obiektu badan

- nazwa oroducentar
- miejsce produkcji(nazwa i adres zakladu produkcyjnego):
- miejsce pobrania probek . ... .... ..

- liniaprodukcyjna:,.,,,,,..,,.,.,
- panla; nr:,.,,,,.,,,,.,.,,,,.,., wielkoSc,.,.,,,,,.
- data produkcji:
- typ, rodzaj, odmiana wyrobu:,..,,.,.,,,,,,,,,
- liczba/masa prdbek .,
- lnne informacje,,.,,,,,

Lub**):

zgodnie z protokolem pobrania probki wyrobu budowlanego nr 2|ZKW1 ,7782,73 201 6.XXlll z dnia 1 3,09,201 6 r,,
ktdry stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu

5 KLIENT (Nazwa, adres): Lubelski Wojewodzki
5a, il Producenl

u UpowaZniony pzedstawiciel
tr lmporter
E inny .__

0, Wniosek Klienta o wykonanie badan (nr, Cata; ruZf OSZOtn z Onla ZOOO:OtO r.

7. lnne informacje dotyczqce pzyjqcia pr6bek obiettu badah:

Dostawca:

i, .,'t,I..u',r;#:,t;.
lmig i Nazwisko

Przyjmujqcy:
Zbigniew Kosi6ski

(,
, Warszawa, dnia 15.09.20'16 r.

-- je$li dotyczy
") W przypadku gdy informacje z punktu 4a znajdujq siq w protokole pobrania lub innym dokumenoie podpisanym przez zleceniodawcg,
mo2na zalqczyC ten dokumenl bez konieczno$ci przepisywania informacji)
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Oblskt badari, KLIENT (Naaua, a
-Jakw PROTOKOLE PRZY,JECI

Odblorca:

lmiq i ilazwisko

ltfl!dai4cy:

lmig tt'ladsko




