
Poznari, 201 8. 10.30

(pieczęć, nagłówkowa laboľatoľium) (nriejscowośó' data)

SPRAWOZDANIB Z BADAŃ Nr A-1493 -BDZl20l8

Typ i nazwa wyľobu budowlanego, któľego pľóbkę poddano badaniu:

Sysĺemovla podloga spoľtowa. INVEST SP)RT FLEX II.

Nazwa i adľes zlecającego pľZepľowadzenie badań:

Iľoiev,ĺ5dzki Inspektoľaĺ, Nadzoľu Budowlanego w opolu, 45-057 Opole, ul' Ozimska ]9

Inrię, nazwisko i stanowisko słuzbowe pľzepľowadzającego badania:

Andľzej Noskov,iak, Kieľov,nik ząkładu Badania i Za'gtosowań Dľewna w Instyĺucie
T'echnologii Dľewna

A. oznaczenie prĺíbki

l. Miejsce pobľania pľóbki: Budou,a kľytej płyv,alni oraz hali spoľtovlej z wspólnym

zapleczem v, ramach zadania ,,Budov,a kompleksu spoľtoulego w Prudniku" (obiekt

budov,lany kaĺ:. XV) w Pľudniku pľzy ulicy Podg(lrnej, na działce oznaczonej w

eu,idencji $ľunĺów nr ]9]5/92 k.m. ]. obľęb Pľudnik'

2. Data pobľarria próbki: 08.05.20]8 ; rrľ pľotokołu pobľania prőbki: nľ l.
3. Datadostaľczeniapľóbki: 08'05'2018;nľpľotokołupľzyjęciapľóbki: A]493BDZ/20]8

4. Oznaczenię pľoducenta: INVEST-BILIRO Sp z O.0., ul. Lwou,skĺł 6, 35-30] Rzeszów,

5. oznaczenie seľii lub paľtii produkcyjnej albo inny elemerrt identyfikujący: nie

wskazano,

6' Teľmin tľwałoŚci, ważnoŚci lub przydatności, o ile występuje: nie ylystępuje'

1 . okľeślenie sposobu opakowania pľóbki: próbka pľzedlniotoylego v,yrobu budov,lanego

Ío zesta.yĺl elem.entĺiląl fl'g ylykonania pľóbki do badania g ylymiaľach 3,5m x 3,5. Wyrób

dostarczono do Laboľaĺĺlľium v, 8 paczkach owinięlych .fbtiq or(łZ v| postaci

pojedynczych o sĺ.ĺlsunkowo dażych wymiarach i masie elemenĺĺjul (ĺlreulniane ĺJeski i
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arkusze płyĺ wi(n"oluych) Pączki i poiedyncze eĺemenĺy były lznakĺlv,ane etykietami

,,Pľ(lbka do badĺlń" Oľ(tZ ,,()1lolski '[ľoieulĺ5dzki Inspektoľ Nadzoru Budoy,ĺanegĺl lĺ,

otrloĺu". Wykaz dĺlsĺarczonych do Laboľaĺ.oľiuln elementów, zgodny z ,,Pľotokĺjłem

pobľania pľĺibki y,yrobu budov,lanego" nľ ] z dnia B maia 2()18ľ zamieszczono w

,, Proĺokole pľzyjęcia pľĺjbki" nľ A] 493BDZ/2018'

8. Wielkość paľtii wyľobu budowlallego' z któľego pobľano pľóbkę: ](l,3(l m2 (pov,'

podłogi),

9. Wielkość (ilośi, lnasa' objętość) pľ<ibki: elemenĺy sysĺemowe.j podłogi spoľl.owei

INVEST SPORT'FLEX II..

a) Iegaľy dreląln'iane (deski) 6 ylyłni.aľach. 3500x90x20mm - 28 szt., 3000x90x20nĺn -'

] szĺ'' 2500x90x20mm - 4szt.,

b) ./blia izolacyina PE (koloľ żółĺy) ],0mx2,0mx0,2mm'

c) lisĺlll! drev,niane pľzypodłogov,e ĺl wymiarach.' 3000x40x27mm 3 szĺ.,

1800x40x20mm - 5 szĺ..'

d) płyĺa v,ióľov,a ĺ.y1lu MFP (oznakowanie PF'L PRO 10MFP CE E|) 11 y,ymiaľach.'

2 5 00x 1 2 5 0x ] )mm - 9 szĺ.',

e) podĺĺładki z ĺwardego PVC o wymiarach; ] )cmx] )cm * 200szt.,

.ĺ) podďadki eĺastyczne (z regľanulaĺu pianek PUR) ĺl wymiarach; ])cmx])cmx]1mm

- ] 00szl',

g) nav,ierzchnia (wykładzina spoľĺ.tlwa ĺypu linoleum) DLW COLORETTE SP)RT o

y,ymiaľach : 8, ] 0mx2,02mx4mm,

h) elasĺyczna dyspersyjn(l masa' szpachlou,a DS. ./iľmy SCH)NEX v, wiaderku o

poiemności I0l,

Đ klęj do linoleum Uln"abond ECo 530 Íirmy MAPEI u, u,i,ad.eľku' - 16kg,

il zszywki o długości 3Smm - 26 zesĺalł,óu, dĺl magazynka Zszywącza,

k) wkľęĺy taśmov,e.Íiľmy SENC) - opakoulanie kaľtonowe ]000sz.,

l) SZnLłľ d.o spav,a.ni61ylykładzin - 4m.

l0. Pľzepisy, dokumerrty noľmalizacyjne lub inne specy1ikacje techniczne, któľe

zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu pľóbki:

- Ustawazdnia ]6.04.2004y' 11y,yrobachbudou,ĺan1lch (j.ĺ.. Dz. U' z 2016poz' ]570' ze

zm.), aľĺ. ]6 tlst. 2a i aľt. 25 usĺ.' 2,

- Rozpoľzqdzenie Minisĺľa InÍřasĺrukĺuľy i Budownicĺl,ĺla z dnia 23 gľudnia 20]5r' v,

spľavlie pľ(lbekwyľobĺjv, budov,ĺanychu,pľowadzonych do obľoĺu lub udostępnianych

na ľynku kľajowym (Dz, U. z 20]5ľ. poz. 2332)'
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1 1. Data pľzepľowadzerria badania:

09.0s. 20 I I - 0 1.08. 20 I B,

12. Mieisce pľZepľowadzenia badania (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboratoľiunr):

badania ylykĺlnano v, si edzibie laboľaĺĺlľiuru.

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metoct badań

oględziny: pr(lbka yl posĺ.aci zestawu elemenĺĺ5u, zĺlstclta d.ostaľczon.a' w sĺanie i ilości
u mo ż I iul i a i qc ej pľ z e pľ oląl adz e ni e b adań u, zl e c o ny m z akľ e s i e .

Badania ťl'zy czno-chemic'zne: .j ak nize i
Inne badania: nie pľZepľ 0lý ctdzono

zAKREs l METoDY BADAŃ

Zgodnie z uzgodnienialrri i z tľeścią Umowy nr 612018, metodami wskazanymi w normie:

PN-EN I4904:2009 "Nal,vieľzchnie teľent5w spoľtĺlvlych. Nawieľzchnie kľyĺ.e przeznaczone

do upľ av, i a nia vl ie ĺu dys cypli n spoľ t ov,ych Sp e cy./ikaci a' ", zbadano..

a) podatnośi na poślizg (taľcie) metodą wg PIV-đN 13036-4:201I: ,, Dľogi samochodowe i
loĺniskov,e . Meĺ.ody badań ' Część 4' Metoda pomiaru opoľów poślizgu/poślizgnięcia na

powieľzchni.' próba v,ahądła'',

b) odpoľnośó na obciążenię toczne metodą wg PN-EN 1569:2002 '. ,, Nawierzchnie teľenĺ5w

spoľlowych. Wyznaczanie zachou,ania się pod obciqzeniem ĺ{)cznym",

c) odporność na ścieľanie wg PN-EN ISo 5470-1:2001 : ,,Płaskie y,yľoby ĺ,eksĺylne

poulĺeczone 4umq lub ĺworzywami sztucznymi . Wyznaczanie odporności na ścieľanie .

Część I: Uľzqdzenie ścieľajqce Tabeľa",

d) klasę ľeakcji na ogień wg PN-E'N ISo 9239-I:2010 ,,Badania ľeakc.ji na ogień

posadzek. Część ] ' Okľeślanie właściv,ości ognioulych meĺ,oda płyty pľomieniujqce'j" i

PN-EN ISo l1925-2:2010 ,,Badania ľeakcji na ogieľi. Zapalność mateľiałĺjul

poddav,anych bezpośľedniemu działaniu płomienia. Część 2; bądania przy ĺlziałaniu

pĘ e dync ze go pĺ omie ni a ",

e) amortyzację nretodą wg PN-EN 14808:2006 ,,Nawierzchnie ĺeľenów spoľtgy,ych.

ĺ4/yznaczanie amorĺyzac.j i ",

f) emisję ĺbľmaldehydu wg PN-EN 7l7-I:2006 ',Płyty dľelł,nopochoĺlne. ()znaczanie emis.ji

.foľnlaldehydu. Część 1 . Emisja./tlľmaldehydlł nletoĺlą komoľowq",

g) zawartość pentclrloľofęnolu wg CEN/TR t4823:2003 ,,Trwałość dľev,na i 1vlorzyw

dľzeu,nych' Iĺościov,e oznaczanie pentachloro'fenolu w dľewnie' Meĺ.oĺla chľomaĺogra.fii

gazowe.j"
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WYNlKl BADAŃ

Wyniki badań 1lrzedsĺ,awionl w załqczonych Sprau,ozdaniach nľ; A1493/201\/S.F z dnia

2018.07.19, A1493/2018/S.K z dnia 2018.07.24, A1493/2018/S.K z dnia 2018.08.01,

A1 493/201 8/5. B z dnia 201 8.08. I 7..

ocena i inteľpretacja wyników badań na zgodność z deklaľowanymi właŚciwoŚciami
użytkowymi wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,,Pľotokołu pobľania pľóbki
wyľobu budowlanego/ nr 1''.

Tĺlrcie (Spľąlllozdanie A ] 493/20 ] 8/SB z 20 ] 8'()8. I 7),'

kľyĺeľium Oceny - wyľĺ5b spelnia vlymagania gdy wynik badania (v,arĺ.ość średnia) musi mieścić

się uł pľzedziale od B0 do I I0 i .jednocześnie żaden z wynikĺiw nie odbiega od średnie'j o więcej

niż c'zt cľy jcĺlnosĺki'

poziom deklarou,any: B0- l 1 0,

poziom potwieľdzony u, badaniach: waľĺ.ość śľednia 93, wartość mininlalna 90, v,ąľtość

maksymalna 96 ^ wynÍk jest z$odny z deklaľowanym poziomem właścÍwości użytkowej;

Tľwałość:

- Odpoľność na obciqżenie toczne (Spra:ulozdanie A]493/2()]B/SB z 20]8.08']7'\;

kľyĺeľium oceny - y,yľób spełnia ulymagania gdy u,ynik baĺlania.iesĺ. większy bqdź ľówny

w aľĺ oś ci dekĺaroyĺ, anej,

poziom deklarowany; 1 5 00N,

pĺlziom poĺuieľdzony w badaniach: 1500N - wynik jest zgodny z deklaľowünym poziomem

właściwości użytkowej ;

- odpoľność na ścieľanie (Spľav,ozdanie A]493/20]8/SB z 20]8.08']7');

kľyteľium oceny - y,yrób spełnia wymagania gdy v,ynik badania.jesĺ' ľóu,ny lub mniejszy oĺl
u, aľ ĺ o,ś c i dc kĺ urou, a n ei,

poziom deklarĺlu,any: < 1 000,

poziom poĺvlieľdzony w badaniach" 660mg - wynik jest zgoclny z ĺIeklaľowűnym poziomem

w łaś c iw o ś c i użyt k o w ej.
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Amo rt]'l zacj a udeľzenia (S pľ alĺ, o zdani e A I 4 9 3 /2 0 ] B / S B z 2 0 ] 8. 0 8' ] 7 ) :

bryĺeľiunl Oceny - y,yľĺib spelnia u,ymagania gdy vlynik badania 'jest ľĺiulny vlaľl'ości

deklarowane.i,

deklaľolą,ana klasa'' Mi 4,

poziom poĺwieľdzony v, badaniach.' 62% - wynik mieści się w informacyjnie podanym w

tablicy B.1 normy EN I4904 , pľzedziűle waľtości amortyzacji dla podłóg powierzchniowo-

sprężystyclt typ MJ4;

Klasa ľeakcji na oeień (Sprav,ozdanie Á]493/20]8/SK z 20]8.08'0]t;

kľyĺeľium oceny - y,yrób spełniĺl y,ymagania gdy s'uynik badania poĺvtierdza deklaľtłv,anq ktasę

wlaś ciy, o ś ci użytkow ej,

klasą deklarlv)ancł" C.fl -S]'
klasa pofulierdzona v) badąniach. C1- sI - wyniki badań potwierĺlzajq zgoĺIność z
de kI growanĺp klasq właściwości użytkowej ;

Uwalnianie s ubstancji niebezpiecznycl:

- Emisj a.foľmaĺ.deh':ldu (Spľ aul ozdanie A ] 4 9 3 /2 0 ] 8/SF z 2 0 ] 8' 07. ] 9 )''

kľyteľium oceny - y,yľób spełnia wymagania gdy wynik badania potvlieľdza deklaľov,anq

kl as ę v,ł aś c iw o ś c i uzyĺ.kovl ej,

kĺclsa deklarowana.' F)],

klasa pĺlĺulierdzona v, badaniach. E] - wyník badania potwÍerclza zgoclność z deklarowanq

klasq właśc iwoścÍ użytkowej ;

- Ząwaľĺĺlść pentachloľo.ĺbnolu (Spľau,ozdanie A]493/2()]8/SK z 20]8.07.24').'

kľyteľium oceny - wyľób spełnia wymagania gdy wynik badania.jesĺ rĺiu,ny lub mnieiszy od

v, arĺ oś c i de klaľou, a n c.i,

poziĺlm deklaľou,any : <0, 1 oÁ masy,

poziom poĺl,ĺlierdzony w badaniach'' < (),()29ppm - wynik badania jest zgodny z ĺIeklarowűnym

poziomem właściwości użyt kowej.
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Uwagi:

W deklaľacji właściwości użytkowych Nľ L5931/IB/17:

- nie olcreślono jednoznacznie deklarowanego poziomu tarcia,

- zadeklarowano poziom odporności na ścieranie bez podania właściwej jednostki,

- zastosowano nieprawidłowe oznakowanie klasy ľeakcji na ogień,

- zadeklarowano jako amortyzację uderzenia typ podłogi, a nie poziom deklaľowanej

w ł a ś c iw o ś c i użyt kow ej.

W systemie 3 CPR, ocenę Właściwości Użytkowych wykonuje Laboľatoľium notyťrkowane
posiadające w zakľesie notyfikacji właściwą nonnę zhaĺĺnonizowaną. Pľzywołana w
deklaracji jednostka notyfikowana o numeľZe NB 1438' nie ma w zakresie notyfikacji noľmy
EN 14904.

Badania majq chaľakteľ niszczqcy dostaľczone elementy podłogi sportowej ulegajq
nieodwracalnemu uszkodzeniu. Po badaniach przekazywane sq do utylizacji.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/
eł€ktfoni€unei

KIEROWNIK
Zoklodu Bodonio i /íĺ|oĺpwoń Drewno

a,u,z.nf'{fĺl@*

:':::i :::r:'',ý.!

KIEROWNIK
taboratorium Badania DÍewna

oo. nľ1; :'íl3ľ' lä:ľli:jl ?ľj,'j;o," **

Marek Kalbľun

(podpis przeprowa dzającego badania) (imię' nazwisko i podpis kierownika laboľatorium)

nzgr iłlż. Ma,relł Kutbiň
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