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ZA}<LAD F'ZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I SRODOWISKA

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I SRODOWISKA
Warszawa, 05. 1 2.2016

s PRAWOZDAN I E

z BADR]T ru r LzF00-0

r.

2s1 3t 1 }tzooNzF

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, kt6rego pr6bkg poddano badaniu: zgodnie z protokolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2lzl{1v1.7782.79.2016.xxtv z dnia 28.09.2016
r. - ptyty
styropianowe FASADA PREMIUM gladkie gr. 120 mm, o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym
tvpu wyrobu: FASADA PREMIUM EPS-EN 13163-T1-12-W2-SB5-P5-8S75-DS(N)2-DS(70,-)2TRSO

Nazwa i adres zlecaj4cego przeprowadzenie bada6: Lubelski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, ul. Karlowicza 4,20-027 Lublin

lmig, nazwisko i

stanowisko slu2bowe przeprowadzajqcego

Aldona Wasilewska - specjalista, Agnieszka Winkler-Skalna

-

badania:
adiunkt, Beata t-oboda - specjalista

A. Oznaczenie pr6bki
1. Miejsce pobrania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
2lzl<\ 11.7782.79.2016.XX1V z dnia 28.09.2016 r.; Sprzedawca: ,,PSB MROWKA - B|I-GORAJ"
Elzbieta Nizio iDariusz Nizio Sp6tka Jawna, ul. Tarnogrodzka 28,23-4OO Bilgoraj.

2. Data pobrania pr6bki:
nr 2IZKIV

1 .7 7

82.7 9.20

1

28.09.2016

r.; nr protokolu pobrania

pr6bki:

6.XX|V

3. Data dostarczenia pr6bki:

30.09.2016

r.; nr protokolu przyjgcia pr6bki:

LZFOO-

02513|16|ZO0NZF -Zalqcznik nr 1, str.6.

4. Oznaczenie producenta: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
2lzl{tU1.7782.79.2016.XX1V z dnia 28.09.2016 r.
- IZOLBEX Sp. z o.o., 09-500 Gostynin,
ul. Kowalska g.

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujqcy: zgodnie z
protokolem pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2lzKJli-1.77g2.7g.2o16.xxlv z
dnia
28.09.2016 r.

-

data produkcji: 07.09.2016 r. umieszczona na opakowaniu.
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6. Termin trwalo6ci, wa2no5ci lub przydatno5ci, o ile wystepuje: zgodnie z protokolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 211KW1.7782.79.2016.XX1V z dnia 28.09.2016 r.

-

nie podano,

7. Okre6lenie sposobu opakowania pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania pr6bki wyrobu
budowlanego nr 212KW1.7782.79.2016,XX1V z dnia 28.09.2016 r.
na podstawie
upowa2nienia nr 16212016 z dn. 26.09.2016 r. orcz ff 16312016 z dnia 26.09.2016 r.
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, z partii wyrobu budowlanego
liczqcei 3,0 m3 (10 opakowafi po 0,3 m3), wyprodukowanej 07.0g,2016 r, pobrano pr(rbkq w
ilo6ci 1 opakowania, w kt6rej znajduje siq 5 plyt grubo6ci 120 mm, opakowano wfoliq iolilejono
taSmq samoprzylepnq. Na tak zapakowanE pr6bkq naklejono etykiety z pieczqciq urzpdowq:
Lubelski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie i informacjami: znak sprawy
2lZj{w1'7782.79.2016,XX|V, data zabezpieczenia: 28.09.2016 r. Wyr6b w opakowaniu
fabrycznym.

8' Wielko66 partii wyrobu budowlanego, z kt6rego pobrano pr6bkg: zgodnie z protclkolem
pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr 2121(./ .7782.79.2016,XX|V z dnia 28.Og.2016 r.
wielko5d partii wyrobu zabezpieczonej u sprzedawcy: 3,0 m3 tj. 10 opakowah (0,i3m3 w
opakowaniu - 5 plyt) data produkcji 02.09.2016 r.

9. Wielko66 (ilo56, masa, objgto66) pr6bki: zgodnie z protokolem pobrania probki wyrobu
budowlanego nr 2lzl<\ t1.7782.79.2016.XX|V z dnia 28.09.2016 r, - 1 opakowanie tj, 0,3m3,
(5 pfyt w opakowaniu, kazda o wymiarach 5O0x10OO mm i gr, 120 mm).

10' Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, kt6re
zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu pr6bki: zgodnie z protokolem pc,brania
probki wyrobu budowlanego nr 212WV1]782]9.20'16,XX|V z dnia 28.09.2016 r,
-ar1.'25 ust, l i2ustawyzdn. 16.04.2004rowyrobachbudowlanych(Dz,U. z2014poz"B83z
po2t't, zm.)
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2O1S r. w sprawie
pr6bek wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostqpnianych na
rynku
krajowym (Dz.U, 22015 t. poz.2332)

- zharmonizowana

norma EN 13163:2012 Wyroby do izolacji cieplnej

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

-

11. Data przeprowadzenia badania: 30.09.201 6 r.

24.10.2016 r.

-

w

Specyfikacja

budownictwie

-

12. Miejsce przeprowadzenia badania, fieSli zostalo wykonane poza siedzibq

laboratorium): nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badah oraz identyfikacja zastosowanych metod badah

Ogfqdziny: wyniki oglgdzin pr6bek na zgodno66 z wymaganiami okreSlonymi EN 13163,:2012,
dostarczone plyty byfy bez uszkodzeh, w ilo6ci wystarczajqcej do przeprowadzenia badah,

Badania fizyczno'chemiczne: Badania fizyko-chemiczne na zgodno56 z wymaganiami
okre5lonymi w: informacji producenta podanej na opakowaniu dostarczonego wyrobu
Deklaracji wlasciwosci U2ytkowych nr 42rcpN1s z dn. 19.01 ,2015 r.

i

LZF
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Wykaz badari podano w tablicy

LZrOO-OZS1g/tGlZOOruZr

1.

Tablica
Lp.
1

2

Strona 3/Z

1

Zasadnicza c h a ra kterystvka
Op6r cieplnv
Wspolczynn ik przewo dzenia cieola

Norma

PN-EN 12667:2002 + EN 13163:2012
pkt 5.3.2

Op6r cieplny
Wytrzymalo66 na rozciqga n ie/zqi na n ie

Norma

3

Wytrzymalo66 na zginanie

PN-EN 12089:2Q13 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 wsp6lczynnika przewodzenia ciepla przedstawiono w tablicy 2.

f ablica 2
Nr pr6bki

Wyniki badania wsp6lczynnika przewodzenia ciepla
W/(m'K)
Warto56
Odchylenie
Wynik
Wynik pomiaru
Srednia,
standardowe,
*
badania
A"

Sr
0,0403
0.0402
0,04014
0,000111
0,0402
0,0400
0,0401
NiepewnoSc
N iepewno6 6 rozszerzon a, ob czo na z wykorzysta n ie m
wsp6lczynnikak=2, co odpowiada poziomowi ufno5ci gS%,
wynosi 3%, wedlug Karty niepewno6ci LF-2108.
*As + 0,44x
Si, zgodnie zzalqcznikiem F do PN-EN 13172:2012

| tzF

Z}}NZF
2t LZF 0 1 -025 1 3 | 1 6 IZ}}NZF
3 | LZF 0 1 -0251 3 | 1 6 IZ}}NZF
4 | tzF 0 1 -025 1 3 | 1 6 | Z}}NZF
1

0 1 -025

13

|

16|

I i

1.2. Wyniki badania oporu cieplnego przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3
Wyniki badania oporu cieplnego
(m'.K)AIV

Nr pr6bki

Wynik pomiaru
1

| tzF

0 1 -0251 3t 1 61Z00NZF

2t LZF 0 1 -025 1 3 | 1 6 | ZO}NZF
3t LZF01 -0251 3t 16/200NZF
4l LZF 0 1 -0251 3 | 1 6|Z00NZF

2,9806
2.9866
3,0000

WartoSc
Srednia,

Odchylenie
standardowe,

R"

S"

2,98993

0,008287

Wynik
badania*

2,98

2.9925

N iepewno6 c rozszerzona, obl iczona z wykorzystaniem
wsp6lczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnoSci g|o/o,
wynosi 3%, wedluq Karty niepewnoSci tF-2108.
*
Rs - 0,44 x Sp, zgodnie zzalqcznikiem F do pN-EN 13172:2012

NiepewnoS6

1,3, wyniki badania wytrzymalosci na zginanie przedstawiono w tablicy 4.

Warunki klimatyzowania 24h; (23t2)oC; (SOrb)% RH,
Odstgpstwa od wymagari podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 120g9:2e13-OZ:
brak.
Temperatura iwilgotno6d w czasie badania: 22,6"Ct 4g,b % RH
Grubo6r6 nominalna dr.r- 120 mm, przyciqto do b0 mm.
Data przeprowadzenia badania: 1g.j0.2016.
Tablica nr 4

Wyrik

Oznaczenie probki

| [mm]

02513t16|Z00NZFt1t5

299,92

149,85

49,95

250

11,6

105

02513t16|Z00NZFt1t6

299,66

149,19

50,03

250

11,2

104

02513t16|Z00NZFt1t7

299,43

149,06

50,26

250

12,0

103

Zaokrqglenie wynik6w

1 kPa

b [mm]

d [mm]

L [mm]

X, [mm]

badernia

o6 [kPa]

5r,

or, [kPal

104

NiepewnoSc rozszerzona pomiaru przy poziomie ufno6ci 9b%
t 3 kpa

Niepewno56

i wsp6lczynniku rozszerzenia k=2,8T wynosi

a

l,b,d

Dtugo56, szeroko66, gruboS6 pr6bki
Rozstaw miedzy podporami
Przemieszczenie dla sily maksvmalnei
Wytrzymalo66 na zginanie

L
xm
O6

1.4' Wyniki badania wytrzymaloSci na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych
przedstawiono w tablicy 5,

ania 24h; (23t2)o C; ( bOtb)% RH
Odstqpstwa od wymagah podanych w rozdziale 6 i 7 normy PN-EN 1607:2013-07: brak.
Temperatura i wilgotno6c w czasie badania: 22,g.Ci 4g,g % RH.
Wa ru n ki kl i m atyzow

Grubo56 nominalna dru - 120 mm.
Zerwanie nastqpilo w badanym materiale.
Data przeprowadzenia badania: 24.10.2016.
Tablica nr 5
Oznaczenie p16bki

| [mm]

b [mm]

d [mm]

o,1[kPa]

149,30

149,19

119,79

99,3

02513t16|Z00NZFt1t2

149,25

1

19,89

105,0

02513116|Z00NZFt1t3

149,77

149,16
4trn na

Wynik
badania
ST

02513t 16|Z00NZF

I1I1

Zaokrqglenie wynik6w
NiepewnoS6

120,01

1

10€

13,0

1 kPa

Niepewno66 rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnoSci g5%

i wsp6lczynniku rozszerzenia k=2,31wvnosi

t

2 kpa

DlugoS6, szerokoS6, gruboS6 p16bki

Wytrzymalo66 na rozciqganie

Szczegolowe informacje dotyczqce badah znajdujqsig w dokumentacji Laboratorium
Fizyki cieplnej,
Akustyki i Srodowiska.

Inne badanla: brak

ocena

i

interpretacja wynik6w badari na zgodn o56, z deklarowanymi wla6ciwosciami
u2ytkowymi wyrobu budowlanego okre5lonymi w pkt 4 ,,Protokolu pobrania pr6bki
wyrobu

budowlanego/pr6blei*r@udewla

n"*".

1' Zgodnie z informacjami znajdujqcymi
:i! - protokole pobrania pr6bki wyrobu budowlanego nr
2lZI{At1'7782.79-2016.XX1V z dnia 28.09.2016
r. oraz w Deklaracji Wla6ciwo5ci UzytkounyJf.r nt
42|CPN15 z dn- 19.01 .2015 r. wynika, 2e deklarowane wartoSci wlaSciwo6ci -uzytktwych
zasadniczych cha ra kte rystyk wyn osz4
.Opor cieplny: wsp6lczynnik przewod zenia ciepla - 0,042 W/(m.K), op6r ciepln y - 2,gS 1m2.f;nru
-WfirzymaNo56 na zginanie - BS [kpa]: BS7S,
- Wytrzymalo66 na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych - TR
[kpa]: TR g0.
2. Na podstawie przeprowadzonych badah, uzyskano nastgpujqce wyniki:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla O,O4O2W/(m.K),
- op6r cieplny - 2,981m2'K;Aru,
- v,rytrzymalo66 na zginanie - 104 kpa,
- v'rytrzymalo6c na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych - 106 kpa.
3. Kryteria pozytywnej oceny wynik6w sprawdzenia:
- wsp6lczynnik przewodzenia ciepla: wynik sprawdzenia r6wny lub mniejszy od warto6ci

deklarowanej,
- op6r cieplny: wynik sprawdzenia r6wny lub wiqkszy od warto$ci deklarowanej,
- wytrzymalo56 na zginanie: wynik sprawdzenia r6wny lub wy2szy niz warto56 deklarowana,
- wytrzymalo66 na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych: wynik sprawdzenia r6wny
lub wy2szy niz wartoSc deklarowana.

4' W

odniesieniu do wyzeJ podanych deklaracji oraz kryteri6w oceny wynik sprawdzenia
przedmiotowych plyt nale2y uznac zai
- zgodny odno6nie do wsp6lczynnika przewodzenia ciepla,
- zgodny odnoSnie do oporu cieplnego,
- zgodny odnoSnie do wytrzymaloSci na zginanie,
- zgodny odno5nie do wytrzymaloSci na rozciqganie prostopadle do powierzchni
czolowych.
P owy2sza ocena i interpretacja
dotyczy tylko pobranej probki.

Uwagi: brak

SprawozdaniesporzqdzonoWtrzechegzemp|ar=".57pestae+
e'l€k+F€{+i€?nei*.

Fizyki

(

...dr.
(

*

pod pisy prze

p rowad zalqcy ch
badania)*

(podpis autoryzujqcego
sprawozdanie)*

(imiq,
kierovl

azwisko i podpis
ka laboratorium)"

Sprawozdanie z badan sporzqdzone w postaci elektronicznej opatruje sig bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym wzy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawq
z dnia 1g wrzesnia 2oo1 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. u' z 2013 r. poz. 262, z po2n. zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyrzacji dzialalnosci podmiot6w
realizujqcych zadania
publiczne (Dz. U. 22014 r. poz. j114\
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Instytut Technikl Budowlanej
Zesp6l Laboratori6w Badawczvch

PROTOKOT pRZYJECtA OBTEKTU DO BADANTA NR 12F00"02513/16/Z00NZF.
1 Obiekt (nazwa, typ) pzyjQty d0 badania pzez Laboratorium

LZF

Phly styropianowe FASADA PREMIUM gladkie gr. 120 mm, o niepowtarzalnym

kodzie

identyfikacyjnym typu wyrobu: FASADA PREMIUM EPS-EN 13163-T1-12-W2-SBS-P5-8S75DS(N)2-DS(70 -)2-TR80
1 a, Numer wlaSciwej normy zhajmonizowanej wyrobu'
), pN-EN
2, Spos6b opakowania probek obiektu badari

1

31 63+A1 :20

1

s-03

Wyrdb w opakowaniu fabrycznyrn
3. Slan zewngtzny/charakterystyka pr6bek obiektu baclan:
Bez uszkodzen
4. Oznakowanie prdbek obiektu badah pzez Producenta

q;.intoirr.jr

-

'
.

.r'i.rri

oni.rt, nrorn

n8zwa oroducenta:
miejsce produkcji(nazwa i adres zakladu produkcyjnego):
miejsce pobrania probek, .. , .. . .
linia produkcyjna:
panrat
.,.. wielko6c,,...,.
data produkcji:

nr:.,..,..,.,,,,,,.,,.,.,

typ, rodzaj, odmiana wyr0bu1,,.,.,.,,..,,,,,,
liczba/masa prdbok
.

,,

Inneinformacje,,,,,,..

Lub--):

Jak w ' zgodnie z protokolem pobrania probki wyrobu budowlanego nr 212KW1,7782 7g,2016 XXIV z dnia
28,09,2016 r,, ktory stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu

5a,

tr
tr
tr

E

Producent
Upowa2niony pzedstawiciel
lmporter
inny

Q, Wnig.sek Klienta o wyLolanie badafr (nr,

7 Inne informacje dotyczqce

,

data)

NZF 0S910R z dnia 0b,10 2016

pzyjqcia probek obiektu badan:

Dostawca:

Payjmuj4cy:
Zbigniow Kosiilski

KUflET

lmig i Nazwisko

trndnic
i)

,,,/
Warszawa, dnia,30,09.201 6.

-

- je6li dotyczy
W pzypadku gdy intormacje z punktu 4a znajdujqslg w protokole pobrania lub innym dokumencie podpisanym przez
zleceniooawcg,
mozna zalqczyc ten dokumenI boz koniecznosci przepisywania informacji)

'-)
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