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(pieczęć nagłówkowa akredytowanego laboľatoĺium)

SPRAWOZDAN|E z BADAN Nr 1l8ĺ18ĺ192ĺP-1
(liczba stron: 6)

Typ i nazwa wyľobu budowlanego, którego próbkę poddĺlno badaniu:

Papa asfaltowa wieľzchniego krycia DACHBIT w 400

Naała i adres zlecajqcego przeprowadzenie badaľi:

opolskĺ Wojewódzki Inspektoľ Nadzoľu Budowlanego
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

Imię, nanvisko i stanowisko służbowe pľzepľowadzajqcego badania:

Sabina Bryś - Laborant
Sabina Gľześkowiak - Laboľant
Halina Pľzybylska - Laboľant

A. oznaczenie pľóbki

I' Miejsce pobľania próbki:
ZgodniezPľotokołempobľaniapľóbkiwyrobubudowlanego/ł.
nr I zdnia 10.07.2018 r.:

u producenta: ,LZOBUD'' Sp. ' o.o., ul. Leśna 4,Łąki Kozielskie, 47-l50 Leśnica

Data pobrania próbki: l0.07 .2018 r'; nľ protokołu pobrania próbki: 1

Data dostąrczenia próbki: 13.07 .2018 r.; nr pľotokołu przyjęcia próbki: ll8l18lP-|

oznaczenie pľoducenta :

ZgodniezPľotokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/ł.
nr 1 z dnia 10.07.2018 r.:

,,IZOBUD" Sp. z o.o., ul. Leśna 4,Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

oznaczenie serii lub partii pľodukcyjnej albo inny element idenýfikujqcy
ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/*
nr l zdnia l0.07.20l8 ľ.:

Nľ zmiany: l Ż9 VI 201 8

6. Termin trwałości, ważności ĺub przydatności, o ile występuje*:
ZgodniezPľotokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/ł.
nr I zdnia 10.07.2018 r.:
nie występuje
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olĺreślenie sposobu opakowania pľóbki :

Próbka wyrobu do badań - papa asfaltowa wierzchniego krycia - została opakowana w czarną folię,
a następnie w folię pÍzezroczystą typu stľech (zdjęcia nľ 1+3). Na próbkę nak|ejono etykiety
z napisem: ,,Próbka do badań'' i z napisem: ,,Wyrób zabezpieczony" Wojewódzkiego opolskiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zdjęcia nr 2:3). Próbkę owinięto etykietą pľoducenta (zdjęcie
nľ 4). Dostarczona próbka zawierała l ľolkę wyľobu w koloľze azarnym (zdjęcie nľ 5).

Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5

B. ł't/ielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobľano próbkę:
ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/*
nľ l z dnia l0.07'20l8 ľ.:

300 palet x 20 ľolek x 15m2:90 000m2

9. Iľ'ielkość (ilość, masa, objętość) próbki:
ZgodniezPľotokołempobľaniapľóbkiwyrobubudowlanego/*
nľ 1 z dnia l0.07.2018 r.:

I rolka o wymiarach (1,0 x 15,0)m

10. Pľzepisy, dokumený noľmaĺizacyjne ĺub inne specyfikacje techniczne, któľe zastosowano przy
pobieraniu i zabezpieczaniu próbki :

ZgodniezPľotokołempobľaniapróbkiwyrobubudowlanego/ĺ.
nľ 1 z dnia 10.07.2018 r.:

- art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia l 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanycł (tekst jednolity:
Dz.U. zŻ016 Í.,poz.1570 zpőźn. zm),

_ rozporządzenie Ministra Infľastruktury i Budownictwa z dnia 23 gľudnia 2015 r. w spľawie
pľóbek wyrobów budowlanych wpľowadzonych do obľotu lub udostępnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 201 5, poz. Ż33Ż)'

I l. Data przeprowadzenia badania: 16.07.Ż018 r. + 03.08.20l8 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania Qeśli zostało wykonane poza siedzibq laboratorium):
Nie dotycry.
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ts. Wynĺki zleconych badań oľaz identyÍikacja zastosowanych metod badań

oględziny:
Do badań dostaľczono l ľolkę wyrobu o wymiaľaclr: (1,0 x l5,0) m. Wyľób był w stanie oľaz
wielkości umożliwiaj ącej pľzepľowadzen ie badań w zleconym zakresie.

Lp' 2 _ o wyniaraclr (50xl40) nrm, niepewllośó poĺliaru: l0C,
Lp 3 - wyciętych wzdłuż- i w poprzek o szerokości 50 mm, odległośi nriędzy szczękami 200 mll' szybkośó ľozsuwu szczęk

l00 nlnl/min, niepewnośc maksyntalne.| siły rozciągającej pomiaľu dla kieľunku lvz<lłuż: 8 N, dla kieľunku w popľzek 5 N, <ĺla
wydłużcnia dla kieľunku lvzdluŻ i rv poprzek: l oń.

2) dotyczy wszystkich zbadanych próbek.
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'abela BaĺJania h.enticzne

Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik baĺlania pľóbekl)

I , 3 4

I Wodoszczelność

EN 1 3707:2004+ A2:2009't
PN-EN 1928:Ż002

Metoda A
(10kPa/24h\

2)

wodoszczelne

Ż. GiętkoŚć w niskiej tempeľatuľZe
EN 1 3707:2004+ A2:2009 +

PN-EN 1109:2013-07
(00c)

powieľzchnia dolna
bľak pęknięć

J.

Właśc iwo ś c i m echan i c Zl'l ę pr zy r o zciągalliu:

\4aksymalna siła ľozciągająca, N/50 mm

- wzdłuż

EN l 3707:2004+ A2:Ż009 +

PN-EN 12311-1:2001

430
437
421
429
43s

waltoŚć śľednia, N/5Omm 430

Wydłuzenie pľzy maksymalnej sile
rozciągĄącej,%o

- wz.dhtz

77
69
63
69
61

wartość Śľedrlia, 7o 2

Vlaksymalna siła ľozciągająca, N/50 mm

- w popľzek

236
23'.l
239
245
249

wartoŚć śľednia, N/5Omm 240

ü/ydłużenie pľzy maksymalnej sile
'ozciągającej, oÁ

- w popľzek

3,"19

3,03
3,66
3,91
3.03

wal'Ĺość śľednia, 0/o 4

4.

Klasa reakcji na ogieli EN 1 3707:2004+42:2009 +

PN-EN 13501-l+A1:2010
Wystąpienie zapalenia
Rozpľzestrzenianie płomieni F,
Zapa|ęnie Dapieľu fi ltľacvi neso

EN I 3707:2004+A2:2009 +

PN-EN ISO I1925-2:2010
Tabela 1a

l * o średrlioy 200 trltrr, niepewnoŚl ponriaĺu: l kPa
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Tabela la Badaniafizyczno-chemiczne, wyniki badania wg PN-EN ISO 11925-2:2010

Mie działania wieľzchnia
KicruIrek rvvciccia oľólrelł _ wzĺlluż Kieľunck wycięcia ĺlľóbck - w poľrlzck

Nľ próbki ' I ) 3 4 5 6
Wvstanicnic znnalcnia nle nle nle llte nre nic
Ilozpľzcstľzenianic
plomicni F.:

- Osiągnięcic pľzcz
rvicrzchołek plomĺcnia
odlcgłości l50 nlm
powyżcj punktu
pľzylożcnia płonlicnin

- Czas do osiągnięcia pľzcz
wieľzcholck plonlionia
odlcslości 150 mn. s

Zapalcnic papicru
filtľaĺ:vi nepo nie nte llto nle nlo nle

Sce dZiatąnia -kr
Iűcľunek wyciccĺa nľóbck - wzdluż Kicľunck wvciccia oľóbek - w nonľzck

Nľ oľóhki ' 1
.,

3 4 5 6
Wvstapicnic zapalenia tlte nle nte nre nle nle
Rozplzcstľzcnianic
plomicni F":

- osiągnięcic pľzcz
wicľzcholck plomienia
odleglości l50 mm
powyżcj punktu
pľzyłożcnia płonlicnia

- Człs do osiągnięcia pľzez
rvicrzcholck plomicnia
odległości l50 mm. s

Zapalcnic papicľu
Íiltľncvincgo nie nle nie nic nle nle

śľednia masa powieľZchniowa zbadanych pľóbek: 2,55 , niepewność pomiaru w zakľesie czasu badania: 0,74 s.

Waľunki badania:

- Czas badania:20 s,
* Czas oddziaływania płornicnia: l 5 s,
_ Sposób oddziaływania płomienia: ekspozycja powierzchniowa i krawęĺ'lziową
- Sposob nrocowania pľóbki: bez podkładu'

- Pľóbki do baĺlaltja sezonowano do stałei masy w Ĺelnp' (23+2)oC i wilgotności względne.i (50ĺ5)%,
wg PN-[.N 13238:2011.

Powyższe wyniki badali odnoszą się do zachowania pľóbek do badaIĺ wyľobu w szczególnych waľunkach badania; nie mogą być
jedynym klyteľium oceny potęnoialnego zagrożenia pozarowego Zastosowanego wyľobu'

Zgodnie Z PN-EN l3501-l+A1:20l0 wyrób spełnia wymagania dla klasy E, tj. są Spełnione Warunki p. l l.3 tej
noľmyż czy\ii ,,w warunkach powieľzchniowego oddziaĘulania płomienia oľaz, gdy jesĺ to wymagane,
kľawędziowego oddzialywania płomienią, w cząSie I5 s ekspozyc.ji zasięg płomienia w kierunku pionowym nie
powinien * w ciqgu 20 s od chwili przyłożenia płomienia - przekľoczyć l50 mn , liczqc od ruiejsca pľzyłożenia
płomienia'''

Podane niepewności pomiaľu stanowią niepewności rozszł"rzone przy poziomie ufności ok. 95 oÁ i współczynniku ľozszeľzenia
k=2.
Klimatyzowanie, wyIniaľy pľóbek do badań, lnetody badań, rninima|na liczba pomiaľów wymaganych do otrzymania jednego
wyniku badania i waľunki szczególne zgodnie z PN-EN l3707l'A2:2012.

Inne bctdania:

Nie dotyczy.
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Ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodnoŚć z deklaľowanymi właściwościami
użytkowymi wyľobu budowlanego okľeŚlonymi w pkt. 4 ,,Protokołu pobrania prĺíbki
wyrobu budowlanego/próbki kontľolnej wyľobu budowlanego''
(ocena/interpretacia zanlieszczone w niniejszynl sprawozdaniu n.ie sq ob.ięte akredytacjq)

Tabela 2 ()cena i interpretacja wynikĺiw badaŕl na zgodność z deklaľowanymi właściwościami

*zgodnie z Deklaracja Właściwości UĄltkowych Nľ 080/IZOB/20] 6 z dnia 01.02.2018 ľ.
** w ocenie w)lników nie uwzględniono oszacowanej niepewności pomiaru.

Uwĺlgi: brak

Powyższa ocena i inteľpretacje doĘczą tylko
badanej próbki*.
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tw u budowlane

Lp. Zasadnicza
chaľakteľystyka Badana cecha

WartoŚć
deklaľowana/
klasa/poziom

w zakľesie
włłściwości

użvtkowvch*

Wynik
badania

Kľyteľium
oceny

Ocena**

WodoszczelnoŚć
WodoszczęlnoŚć
w waľunkach:
10 kPa/24 h

wodoszczelna
w waľunkach:
l0kPa/24h

trzy badane
próbki byĘ

wodoszczelne
w waľunkach:

l0kPa/24h

tľzy badane
pľóbki

wodoszczelne
w waľunkach:

l0kPa/24h

wyľób
spełnia

dęklaľowanę
właściwości
użvtkowe

2. Giętkość
Giętkość w niskiej
tempeľatuľze

< 00c

na plęclu
badanych
pľóbkach

nie wystąpiły
pęknięcia

w temp. OoC

co naJmnreJ na
czÍeręch z

pięciu
badanych
pľóbek nie
wystąpiły

pęknięcia w
tęmo. OoC

wyľób
spełnia

deklaľowane
właściwoŚci
użytkowe

Wytľzymałość na
ľozciąganie

WłaściwoŚci mechaniczne przy rczciąganll:

-maksymalna siła
rozciągająca,
wzdłuŻ,N/50 mm

400*200 430 200:600

wyľób
spełnia

deklarowane
właŚciwości
użvtkowe

_ wydłużenie pľzy
maksymalnej sile
rozciągĄącej,
wzdłlż,%o

6+4 2 2-10

wyľób
spełnia

dekIaľowane
właŚciwoŚci
użytkowe

-maksynalna siła
ľozciągająca,w
poprzek, N/5Omm

300 *200 Ż40 I 00-500

wyľób
spełnia

dęklaľowane
właściwości
użvtkowe

- wydłużenie pľzy
maksymalnej sile
ľozciągającej, w
poprzek,Yo

6+4 4 2-t0

wyľób
spełnia

deklarowane
właściwości
użvtkowe

4. Reakcja na ogień

Wystąpienie zapalenia
Rozpľzestľzenianie
płomieni F,
Zapalenie papieľu
f,rltľacyjnego

Klasa E

Klasa ľeakcii
na ogień E:
F,<l 50 mm
oľaz brak
zapalenia
papieľu

filtracvineeo

Dla klasy E:
F.<150 mm
oľaz bľak
zapalenia
papieru
filtracyjnego

wyľób
spełnia

deklarowane
właściwoŚci
użytkowe
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Spľawozdan ie sporządzono w trzech egzemplarzach.

Sabina BryśTý Ą,
S ab i na GrześkowiaklJ^u

"' ::: ::'b:l'k: ?,,ł,4y(*
'{r" 

l

""""ĺffifr{ľ|,Ío*l*y'ľ'

^o,?-kk^-*"
(podpis przeprowadzającego badanie)

* Niepotrzebne skľeślić

Koniec Spľawozdania z badań nr 1 1 8/1 8/1 92lP -|

(imię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)
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