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SPRAWOZDANIE ZBADAŃ Nr
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(liczba stron: 5)

Typ i nazwawyrobu budowlanego, Hórego próbkę poddano badartiu:

Pffi

styropianowe EPS 040 F'ASADA gr. 100 mm
Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu wyrobu:
EPs 040 FASADA EPs - EN 13l63_T(2)-L(2)-W(2)-s(2)_P(15)_Bs75-Ds(N)5_Ds(70,-)2-TR80

Nanła i adres zlecajqcego przeprowadzenie badań:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Łobzow§ka 67
30-038 Kraków
Imię, naałisko i stanowisko służbowe przeprowadzajqcego badania:
Sabina Bryś- Laborant
Bogdan Kuzrik - Laborant
mgr inż. Mariusz Spy.a

-

Specjalista Techniczry

A.

Oznaczenie próbki

l,

Miejsce pobrania próbki:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki konkolnej wyrobu budowlanego*
nr 2 z dnia I7 .aI.2aI7 r.:

u

sprzedawcy: Praktiker Polska

Sp. z o.o. w

ul. Aleje Jerozolimskie 184,
miejsce pobrania próbki: 3I-564 Kraków; al. Pokoju 67.

restrukhrryzacji, 0ż-486 Warszawą

2.

Data pobrania próbki:

17.01.2017

3.
4.

Data dostarczeniapróbki:

ż0.0I.20I7 r.; nr protokołuprzyjęcia próbki: I8/I7/M-I

nr protokołu pobrania

próbki: 2

Oznaczenieprodtrcenta:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanegolpróbki kontrolnej wyrobu budowlanego*

nr 2 z dnia

IZOTERM

5.

r.;

.2017 r.:
Sp. J., ul. Słoneczna 2,63-600 Kępno

17 .01

Omaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujqcy
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*

rlr 2 z dnia 17 .01.2017 r.:
Data produkcji: 25.01. 1 6

Nr partii: 25.ażJ6

6,

Termin trwałości,ważnościlub przydatności, o ile występuje*:

Zgodnie

z

Protokołęm pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu

budowlanego* tv 2 z dnia I7 .0I.20I7 r.:
SZB/NB - uryd. 02 z dnia 0,t.03.2016 r.
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nie określasię
7.

OlcreśIenie sposobu opakowania próbki

:

Próbki wyrobu do badań - płyty styropianowe - zostĄ zabezpieczone papierem pakowym, jak na
zdjęciu nr l. Dostarczono je w jednym foliowym opakowaniu fabrycznym z kolorowymi nadrukami
(namlta i adres producenta), jak na zdjęciu nr 2. Na opakowanie foliowe zostńa naklejona etykieta
producenta zawierająca nazwę produktu, wymiary oraz deklarowane wartościparametrów (ak na
zdjęciu nr 2). Na to opakowanie nalepiono takze etykietę Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Krakowie z napisem ,,zabezpieczona do badań próbka wyrobu
budowlanego", eĘkietę opatrzono pieczęcią i podpisem Starszego Inspektora w Wydziale Wyrobów
Budowlanych (ak na zdjęciu nr 4). Dostatczoła przesyłka zawierńa 6 sztuk pĄć styropianowych,
ciętych w kolorze biĄm z czarnymi wtrąceniami, jak na zdjęciach nr 2 i nr 4.

[B,/,ljli;4-1:

Zdjęcie nr

B,

9.

l

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Wielkośćpartii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę;
Zgodnie z Protokołem pobrania próbkiwyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 2 z dnia I7 .01.2017 r.:
40 paczek
Wielkość(ilość,masa, objętość)próbki:

1paczka-6płyt
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Przepisy, dokumenĘ normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy
pob ieraniu i zahezpieczaniu prr5bki

:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*

z dnia 1'l .01.ż017 r.:
art, 25 ust. 1 i 2 ustarł,y z dnia 16 kwietnia 2a04 r. o wyrobach btłdowlanych (Dz.

nr 2

*

U. z2016

r.,

poz.1570).
1

I.

Data przeprowadzenia badania:

06.02.2011 r,

-

ż2.02.2017 r.

I2.

Miejsce przeprowadzenia badania Qeślizostało przeprowadzone poza siedzibq laboratorium):
Nie dotyczy.

B.

Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:

Do badań dostarczono 1 opakowanie wyrobu zawierające 6 płyt sĘropianowl,ch o wymiarach
(l000x500xl00) mm. Powierzchnia całkowita próbki ogólnej dostarczonego do badań wyrobu była
wystarczająca do przeprowadzenia wymaganych badań. wynosiła nie mniej niż 1 m2 (łącznie
3,0 m2). Krótszy bok dostarczonych do badań pĄĄ styropianowych próbki ogólnej był rrie mniejsz1,
niż 300 mm i miał długość500 mm. Wyrób był w stanie oraz wielkościumożliwiającej
przeprowadzerrie badań w zleconym zakresie.

'ablica ]

B

adclnia fizyczn o-chemic,

Lp.

Badana cecha

Metodyka badania

Wyniki badań próbekl'

I

)

3

4

0,0463
0,0466
0,0453

Współczynnik przewodzenia ciepła
w tempęraturze śr.1OoC,

WmK

0,0426

1

wartośc śrędnia, tl//mK
odchylenie standardowe,

WmK

0,0452

0,00l8

PN-EN 1266']:2002

2.16
2.16

Opór cieplny w temperaturze śr.10oC,
m2K/W

)))

2,36

))1

wartośćśrednia, mzK,/W
odchylenie standardowe, mzK/W
2.

Wytrzymałoś ć na zg1nanią o6, kPa

wańośćśrednia, kpa
Wytrzymałoś ć na rozciąganie prostopadle do

powierzchni czołowych, o., kPa

PN-EN 1ż089:2013-07
metoda B

78o3

PN-EN 1607:2013-07

wartośćśrednia, kPa
Badania wykonano na próbkach:

Lp l

0,09
83,0
77,0
75.0

owynriarach(600x600)mntrvyciętychzpłl,toznaczonychwlaboratoriumntnnerami:

13

64
62
66
],2.3i4,niepewnośćpomiaru:0.0023WmK

LP 2 owymiaraoh(300xl50x50)mn.wyciętychzpłlt_voznaczonejlł, laboratoriumnumercm5.rozstarvmiędz.vpodporanriL=250mm.
wszystkie próbki uiegly złamaniu, nieporvnośc ponliaru: 2 kPa-

o wymiarach (150 x l50 x l00) mm. wyciętych z płltr,,oznaczonej lv laboratorium ntlmerem 5. wszystkie próbki uległy zniszczeniu
w warstwie stlropianu, niepewność pomiaru: zł kPa,
Podane niepervności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ulnościokoło 95 % i współczynniku rozszerzenia k-2,
Klimatl*zorvanie, wynriary próbek do badań, metody badan, minirna|na liczba ponliarów rvymaganych do otrzl,nrania jednego rłlniku badania
i warunki szczególne zgodniez PN-EN l3l63+41:20l5_03.
Lp. 3

-

Inne bcldania:

Nie dotyczy.
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Ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymi właściwościami
uĘtkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 ,rProtokołu pobrania próbki
ll
wyrobu budowlane§ol
(Ocena/interpretacja ząmieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie sq objęte alcredytacjq)

Próbkę wyrobu:

PĘĘ sĘropianowe EPS 040 FA§ADA gr. 100 mm
Niepowtarzalny kod idenffikaryjny typu wyrobu:
EP§ 040 FASADA EPs _ EN 13163_T(2)_L(2)-W(2)_S(2)_P(15)_BS75-D§(N)5_DS(70,-)2_TR80
(zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanegoipróbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 2 z dnia t7.01.2017 r.) poddano badaniom w zakresie:
oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła w średniejtemperaturze 10"C,
badanie wg

PN-EN 12667:2002,

wytrzymałościna zginanie, badanie wg PN-EN 12089:ż013-07 (metoda B),

wyhzymałoŚci na rozciąganie prostopadle
PN-EN 1607:2013-07.
Tablica

2

do

powierzchni czołowych, badanie wg

i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymi właściwaściami
uĘtkowymi wyrobu budowląnego dla współczynnika przewodzenia ciepła i oporu
Ocena

c

Wartość

Lp.

Badana cecha
Współcąmnik

dek|arowana
w zakresie
właściwości
użvtkowvch*

przewodzenia ciepła w
1

temperaturze 10'C, W/mK

Ocena

Wynik

wg kryterium
zZalącznil<a F, punkt F.1.2 PN-EN
13172:2012

ID:o,040

0,04601)

poniewaz jest spełniony warunek niezgodności:
},D<}q,+ 0,44 x S,.

Ro:2,5**

2J82)

poniewaz jest spełniony warunek niezgodności:

sprawdzenia

wyrób nie spełnia wymagai

Opór cieplny w

temperaturze 10oC,

m2K/W

wyrób nie spełnia wymagań
Ro>Rs,-0.44xSł

*

zgodnie z Deklaracjq v,łaściwościużytkowych nr 6/()7/20 ] ŁiCPR,
r,r,:godnie
: Deklaracjqwłaściwościuitkowych nr ói07,/2()]4iCPRdla grubości nominalnej batlanej próbki ]00 mm.
])wirtość
obliczona z iównania; )a,l, 0i,44 S;. wg Załqcznika F-, punkt F, t.2 PN-EN ]3 ] 72.2012.
"
gdzie: ),pto wartośćdeklarowana współczynnikł przewodzenia ciepła, Wm K,
i;, to wartoŚĆ Średnia wspołczynnika przewodzenia ciepła z czterech wt,ników pomiarów, Wiłt K.
S;to odch1,|enie standardowe czterech wyników pomiarólt,, I|l'm K.
2)wartość
obliczona z równania: Rł, - 0,11 x S1, wg Załqcznika F, punkt F.].2 PN-EI; t3l72.2012.
gdzie: Rpto wartośćdeklarowaną oporu cieplnego, m2 K/W',
R;, to wartośćśrednia oporu cieplnego z czterech wynikól|) pomiarów. m: K'rI',
S to odchylenie standardowe czterech wylników pomi.aróv. nt) K,'Il..

Tablica

3

Lp.

Oceną i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymi właściwościami
użytkowymi wyrobu budowlanego dla vlytrzymałościna zginanie i wytrzymałościna
e do powierzchni
h
Wartość
deklarowana/klasa/poziom
Wynik
Kryterium
Badana cecha
w zakresie właściwości

oceny

BS75

78,3

>75kPa

wl,rób spełnia
wymagania

TR80

66

>80kPa

wyrób nie spełnia

uzrńkorwch*

1

ż.

Wytrzymałośćna
zĘtnatńę, oh. kPa

Wyhzymałośćna
rozciąganie prostopadle
do powierzcbni
czołowych,
o-. kPa

*

zgodnie z Deklaracjq właściwościuĘtkowych nr 6/07/201ŁiCPR

Uwagi:

brak
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Sprawozdanie zbadańw

interpretacje

Powyższa ocena i
badanej próbki*.

dotyczą tylko

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

Sabina

Bogdan

SryrĄ,^ł

ruZnrł(_

mgr inż.Mariusz

r*.t

KlERoWNlK

L_____

Laboraiorium
lriumlt/ateriałów
Maierlałów Budowlanych

łZĘLĄCJA

mgr EwEiina Kaputa-K

(

(imię. nazwisko i podpis
kierorr nika laboratorium

poclpis przeprowadzaj ącego badanie)

*N

iepotrzebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badań nt
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