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Sprawozdanie z badań nr 3912017

Typ i nazwa wyľobu budowlanego, któľego próbkę poddano badaniu: Klej do pb.tek elastyczny
EXPERT 2

Nanva i adres z|ecającego pľzepľowadzenie badań: opolski Wojewódzki Inspektoľ Nadzoru
Budowlanego, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Imię, nazrvisko i stanowisko sfużbowe przepľowadzającego badania:
Adam Wiśniewski - Staľszy technik

A.oznaczenie pľóbki

1. Miejsce pobľania pľóbki: u spľzedawcy: Pana Jacka Łuckiego prowadzącego działalnośó
gospodaľczą od firmą: Jacek Łucki Przedsiębiorstwo Pľodukcyjno-Usługowo-Handlowe ,,SToL-MIxoo,
ul. Waľszawska 3 l,46-320 Pľaszka

Ż'Data pobľania pľóbki: |4lipca2lll r.; nľ protokołu pobrania pľóbki: 4

3.Data dostaľczenia próbki: 26.07.20|7 r'; nľ pľotokołu przyjęcia próbki: 32l20l7

4. oznaczenie pľoducenta: Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.' ul. Szarych Szeregów 23,60-462
PoznaÍl

5. Oznaczęnie seľii lub paľtii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: 04 08.06.l7

6' Termin trwałości, ważności lub pľrydatności, o ile występuje: okľes pľrydatności 12 miesięcy od daty
pľodukcji

7. określenie sposobu opakowania pľóbki: pľóbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i taśmą'
oraz opatzona eýkietą z napisem 

''Pľóbka 
do badań'' , opieczętowaną pieczęciami WINB w opolu.

Dodatkowo na czas tľansportu próbka umieszczona w tektuľowym pudle owinięĘm folią.

8. Wielkośó paľtii wyrobu budowlanego, Z któľej pobrano pľóbkę: 34 worki po 25 kg

9. Wielkość (ilośó, masa, objętośó) próbki: l woľek o wadze 25,0 kg
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ZaVład Gipsu i Chemĺi Budowlanej 10-34/KTG

Spľawozdanie z badań nr 39lŻ0l7

l0. Pľzepisy, dokumenty nonnalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, któľe zastosowano przy
pobieľaniu i zabezpieczaniu próbki :

- art. 16 usĺ. 2a usĺawy z dnia lő la,uietnia 2004 ľ', o wyrobach budowlanych (tekst.jednolity Dz. U z
2016 r. poz. 1570) oraz s2 rozporzqdzenia Ministra Infrastľuktuľy i Budownictu,a z dnia 23 grudnia
20]5 r. w sprawie pľ(lbekwyrobów budowlanych wprowadzanych do obľotu lub udostępnianych na
ľynku krajowynl ( Dz'U. 2015 poz. 2332)

1 l. Data pľzepľowadzenia badania: l l.08.201.1 - 15.09'Ż017

l2. Miejsce pľzepľowadzellia badania (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboľatorium): nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badań oľaz idenĘÍikacja zastosowanych metod baĺlań

oględziny: Pľóbka dostaľczona w opakowaniu harrdlowym w stanie oľaz ilości umożliwiającej
pľzeprowadzenie badali w zleconym zakľesie.

Badania fi zyczno-chemiczne:

Wlaściwość / Wyniki oznaczeŕl

Waľtość
śľednia

wytrzymalości,
ĺN/mm2l

Badanie
według

Wvtrzymałoś ć złącza wYrażona jako: pľzyczepność początkowa, IN/mm2]

0,9 (+ 0,2)
PN.EN

1348:2008,
p'8.Ż

Sila ľozciągająca, [N] Ż300 24t0 I 870 Ż670 2Ż60 2380 2640 2170 2l l0 l 900

WytrzynlałośÓ' IN/mnl'] 0,9 1,0 0,7 1,1 0,9 1,0 1.1 0,9 0,8 0,8
Iłodzaj zniszczenia polączenia x/ AF-T AF-'ľ AF.I' AI;-T AF-T AF-T AF-T AF-'T AIl-'ľ AIT.T

l'ľwalość rv waľunkach działania wodv/wilgoci rvvrażona inko: ĺrľzvczcÍrllość po zanuľzcniu w wodzie' IN/mm'l

0,5 (t 0,1)
PN-EN

I 348:2008,
p.8.3

Siła ľozciągająca, [N] l 650 I I4O r 580 1280 l7Ż0 l3l0 r 480 I 180 l 060 920

WytrzynrałośÓ, [N/mm'] 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
Rodzaj zniszczenia polączcnia */ AF.T AF'-1' AF-T AF-T AF-'ľ AF-T AF-'ľ AI.'-T AF-T AF-T

Trwalość w warunkach kondycjonowania/staľzcnĺa tcľmicznego wyľáżonä jĺlko: przyczepIlość po starzcniu
termicznvm, IN/mm'Żl

0,0 (t 0,1)
PN-Itr,N

1 348:2008,
Siła rozciągająca, [N] t70 r30 ĺ80 80 140 (r0 t00 t20 90 70

Wytľzynralość, [N/mtn'] 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,,0 0,0 0,0 p.8.4

Rodzaj zniszczenia połączenia */ AF'.7 AF-I' AF-T AF"'I AIr-1' AF-'ľ AF-T AF-T AF.T AIr-'ľ

I'rwalość w warunkach cykli zamľażania - ľozmľażania wyľażonä jako: pľzyczcpność po cyklach zamľażania -
ľoznrľażania' ĺN/mm2|

1,5 (+ 6,2;
PN-EN

I 348:2008.
Siła ľozciągająca, [N] 3800 3 140 3800 3520 3620 39Ż0 3800 3860 3790 3't70

Wytrzylnałość, [N/mrn'] 1,5 1,3 1,5 1,4 1,4 7,6 1,5 1,5 1,5 1,5 p.8.5

Ilodzaj zniszczenia polączcn ia*/ CF"A CTJ-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF.A CF-A CF-A CF-A

Waľtość śľednią obliczono zgodnie z wylnaganiami właściwej noľmy, tj. po odľzuceniu wyników odbiegaiących więcej niż' x20 o/o od

waľtości śľednięj
*/ stosowano oz,naczenia nliszczęniapołączpń zgodnie z opiseln podanym w noľlnie PN-EN 12004+Al:20l2 to jest:

Aľ'-S _ zniszczeníe na gľanicy faz porniędzy kle.jenl i podłożem, CF-S _ zniszczenie w warstwie podłoża,

AF-l'- zniszczenie pomiędzy płytką a kleiem CF-T _ zni,szczęnię w płylce ceľatnicznej

BT - ztriszczenie między płytką a elelnente m z uclrwytem do rozciągania, CF-A - zlliszczęnie w waľstrvie kleju (zapľawy)

Podane waftości niepewności wyników są niepewnością ľozszęl'Zoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %

i współczynniku ľozszeľzenia k:2 i nie uwzględniają etapu pobieľania pľóbek' Sprawozdanie z badaí bez
pisemnej zgody laboľatoľium badawczego nie może byó powielane inaczeijak tylko w całości. Wyniki ozl1acze'h

dotycza waftości śľednich. Wvniki badalí odnoszą się wyłącznie do badanych pľóbek
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Zakład Gipsu iChemii Budowlanej 10-34/KTG

Spľawozdanie z badań nr 39l20l7

Inne badania: bľak

Ocena ĺ inteľpľetacja łvyników badań na zgodność z deklaľowanymi rľłaściwoścĺami uĘtkorrymi
wyľobu budowlanego okľeśIonymi w pkt 4 ,,Pľotokołu pobľania pľóbki wyľobu
budorľlanego/pľĺÓbki kontľolnej wyľobu budowlanego nľ 4'':

Uwagi: Zamieszczona w spľawozdaniu opinia i interpretacja

Sprawozdan ie spoľządzono w tľzech egzemplarzach.

wyników zbadan nie jest objęta akľedytacją

źł/.r\ //(z.é--!4.,1 rngr Ĺn. ał Wi.ecłoreh

(podpis przeprowad zającego badanie) (imię, nanvisko i podpis kieľownika
Zakładu Gipsu i ChemiiBudowlanej)

Właściwości

Deklaľowane
właściwości

użýkowe wyrobu
budowlaneso

Waľtość
uzyskana

Ocena

Wýľzymało ść, złącza wyrażona jako pľzyczepnośó
początkowa ' lN/mmzl

> 1,0 0,9 NIEZGODNY

Tľwałośó w waľunkach działania wody/wilgo ci wyrażona
iako przyczepnośó po zanurzeniuw wodzie . lN/mm2l

> 1,0 0,5 NIEZGODNY

Tľwałość w warunkach kondycjonowaniďstaľzenia
teľmicznego wyrażona jako przyczepność po staľzeniu
termicznvm- IN/mm2l

> 1,0 0,0 NIEZGODNY

Trwałośó w waľunkach cykli zamrażania i rozmrażania
wyrażona jako przyczepnośó po cyklach zamľaŻania-
rozmrażania. lN/mm2l

> 1,0 1,5 ZGODNY
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