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Typ i nazwa wyrobu budowlanego, któľego pľóbkę poddano badaniu: EX 1'01 - zapľawa klejąca do
pýtek ceľamicznych - typ ClT

Nanľa i adres zlecającego pľzepľowadzenie badań: opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoľu
Budowlanego, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Imię, nazrvisko i stanowisko służbowe pľzeprowadzającego badania:
Adam Wiśniewski - Starsry technik

A.oznaczenie pľóbki

l ' Miejsce pobľania pľóbki: u spľzedawcy: Pana Rudolfa Lempy prowadzącego działa|nośé
gospodarczą pod firmą: LEMPA RUDOLF Pľzedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo- Usfugowe
RUMO, ul. Polna 8a,47-113 Kolonowskie

2.Data pobrania próbki: 29 września2017 r;' nľ protokołu pobľania próbki: l

3.Data dostaľczenia pľóbki: 09.l0.2017 r.; nľ pľotokofu przyjęcia próbki: 49l20l7

4. oznaczenie pľoducenta: Pľzedsiębioľstwo Pľodukcyjno- -Handlowo- Usługowe ,,EURO-MIX'' Sp. z
o.o., ul. Boczna 6,44-240 Żory

5. Oznaczenie seľii lub paľtii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: datownik koloru zielonego
2017-05-04

6. Teľmin tľwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: okľes przydatności l2 miesięcy od daty
pľodukcji

7. okľeślenie sposobu opakowania pľóbki: próbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i taśmą,
oraz opatrzona eýkietą z napisem ,,Próbka do badań'' 

' 
opieczętowana pieczęciami WINB w opolu. Na

opakowaniu pľzyklejona naklejka ,,wyľób zakwestionowany'' z danymi teleadľesowymi Nadzoľu
Budowlanego w opolu oľaz numeľem postanowienia nr 30811'7

8' Wielkośó paľtii wyrobu budowlanego,z któľej pobľano pľóbkę dostępna u spľzedawcy: 2 woľki po
25,0 kg

10-34/KTG
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Spľawozdanie z badań nr 5112017

9. Wielkość (ilośé, masa, objętość) pľóbki: 1 worek o wadze 25,0 kg

10. Pľzepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, któľe zastosowano przry

pobieľaniu i zabezpieczaniu próbki :

- aľĺ. 25 ust'] i ust. 2 ustawy z dnia l6 hłietnia 2004 r., o wyľobach budowlanych (tekst jednolity Dz, U
z 20l6 ľ. poz. l570)
- rozpoľzqdzenia Ministra Infrastruktuly i Budownictwa z dnia 2j grudnia 20]5 ľ. w sprawie próbek
wyľobów budowlanych wpľowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym ( Dz.U. 2015
poz. 2332)

1 l . Data przepľowad zenia badania: 19 .1 0.20 1 7 - I 6.1 1 .20 1 7

l2. Miejsce pľzeprowadzeniabadania (ieśli zostało wykonane poza siedzibą laboratoľium): nie dotyczy

B. Wynĺki zleconych badań oľaz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: Pľóbka dostaľczona w opakowaniu handlowym w stanie oÍaz ilości umożliwiającej
przepľowadzenie badań w zleconym zakľesie.

B adan ia ťlzy czno - chemiczne :

Siła ľozciągaiąca, [Nl

Wýrzymałośl, [N/mm'l

Rodzaj zniszczenia poĺączenia */

Wytrzymałoś ć zlącza wyrażona j ako: pľzyczepn ość początkowa, [N/m m2|

Tľwllość w rvRľunkach dzialania rvodv/wileoci wyľażona iako: pľzyczcpnośó po zanurzeniu w wodzie, [N/mm'I
Siła rozciągająca, [Nl

10-34/KTG

Wýrzymałość, [N/mln']

Rodzaj zniszczenia połączenia */

Wartość śľednią ob|iczono zgodnie zwymaganiami właściwej noľmy, tj. po odľzuceniu wyników odbiegających więcej niŻ + Ż0 %o od

waľtości śľedniei
*/ stosowano oznaczęnia zniszczęnia połączeń zgodnie z opisem poclanym w noľmie PN-EN 1 2004+A l :20 l 2 to jest:

Wlaściwość / Wyniki oznaczeŕl

I 050

AF-S _ zniszczenie na gľanicy faz pomiędzy klejem i podłożem,
AF-T - zniszczęnię pomięclzy płytką a klejem
BT _ zniszczenie mięclzy płytką a elementem z uchwytem do ľozciągania,

0,4
AF-T

8ó0

0,3

Podane waľtości niepewności wyników Są niepewnością rozszeÍzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %
i współczynniku ľozszerzenia k:Ż i nie uwzględniają etapu pobieľania pľóbek. Spľawozdanie z badan bez
pisemnej zgody laboľatoľium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczen
dotvcza waftości śľednich. Wvniki badań odnosza sie wvłacznie do badanvch nľóbek

I 180

AIj-'l'

I110

0,5

0.4

AF-T

780

AF.T

910

0,3

0,4

AF-T

660

AF-T

710

0,3

0,3

AF-T

980

AF.T

810

0,4

Inne badania: bľak

0,3

AF-T

'750

AF-1'

480

0,3

0,2

AF.T

I 030

AF-T

470

0,4

0,2

AF-T

Wartość
średnia

wytrzymałości,
ĺN/mm2l

910

AF.T

720

0,4

0,3

AF-T

790

AF.T

780

0,3

0,3
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AF.T

I 130

AF-T

0,5

0,3 (+ 9,1;

CF-S _ zniszczęĺię w waľstwie podłoŻa,
CF-T _ zniszczcnie w płytce ceľatnicznej
CF-A - zniszczenie w waľstwie kleju (zaprawy)

Badanie
według

AF-T

1240

0,5
AF-T

PN-EN
I 348:2008,

p.8.2

0,4 (+ 6,1;
PN.EN

I 348:2008,
p.8.3
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Zal<ład Gipsu i Chemii Budowlanej

ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodność z deklaľowanymi właŚciwościami uĘtko}vymi
wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,oPľotokołu pobľania pľóbki wyľobu
budowlanego/pľóbki kontľolnej wyľobu budowlanego nľ 1'':

W ytrzymałośé złącza wyrażona j ako pľzyczepnośó
początkowa. [N/mm2l
Tlwałość w waľunkach działania wody/wilgoci wyľażona
iako otzxczeoność Đo zanlrzeniu w wodzie - lN/mm2'l

Spľawozdanie z badań nr 51/2017

Właściwości

Uwagi: Zamięszczona w spľawozdaniu opinia i inteľpľetacja wyników zbadan nie jest objęta akredytacją

S pľawozd an ie spoľządzono w tľzech e gzemplar zach,

(podpis pľzeprowad zającego badanie)

Deklarowane
właściwości

użýkowe wyľobu
budowlaneso

10-34/KTG

> 0,5

> 0,5

Waľtośó
uzyskana

0,3

(imię, nazwisko i podpis kierownika
Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej)

0,4

Ocena

NIEZGODNY

NIEZGODNY
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