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(pieczęé nagłówkowa laboratorium;
w sprawozdaniu spoľządzonym w postaci
elektľonicznej _ nazwa i adręs laboľatorium)

Kraków, 30.ll'2017

(miejscowośó, data)

Spľawozdanie z badań nr 5612017

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: Klej cementowy do pbrtek
Adesilex P9 szary

Nazwa i adľes z|ecającego przepľowadzenie badań: opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoľu
Budowlanego, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe pľzeprowadzającego badania:
Adam Wiśniewski _ Staľsry technik,

A. oznaczenie pľóbki

l. Miejsce pobrania próbki: u Pana Rudolfa Lempy prowadzącego działalnośó gospodaľczą pod firmą:
LEMPA RUDOLF Pľzedsiębiorstwo Pľodukcyjno-Handlowo-Usługowe RUMO, ul. Polna 8a, 47-ll3
Kolonowskie

2.Data pobrania pľóbki: 29.09.2017 r.; nr protokołu pobrania pľóbki: 3

3. Data dostaľczenia pľóbki: 09.l0.2017 r.; nľ protokofu pľryjęcia pľóbki: 5ll20l7

4. Oznaczenie pľoducenta: MAPEI Polska Sp. z o.o.' ul' Gustawa Eiffela |4,44-109 Gliwice

5. oznaczenię serii lub paľtii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: 09.08.l7 GL2 05 l03

6. Teľmin tľwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: okres prrydatności 12 miesięcy w
oryginalnym zamkniętym opakowaniu

7. określenie sposobu opakowania próbki: pľóbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i
opatľzona etykietą z napisem ,,Pľóbka do badań'', opieczętowaną pieczęciami o tľeści : opolski
Wojewódzki Inspektoľ Nadzoľu Budowlanego w opolu oraz oklejono taśmą pľzylepną (zdjęcie
pobľanej pľóbki dďączone do pľotokofu kontroli wwB.7782. 1 .3 3.20 1 7.JS)

8. Wielkośó partii wyľobu budowlanego, z której pobrano pľóbkę: 5

9. Wielkośó (ilośó, masa, objętośó) próbki: l worek o wadze 25,0kg
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10. Pľzepisy, dokumenty noľmalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy
pobieľaniu i zabezpieczaniu próbki :

- aľt' 25 usĺ. ] i ust. 2 ustawy z dnia ]6 lĺłietllia 2004 ľ., o wyrobach budowlanych (ĺelĺst jednoliĺy Dz'
U z 2016 ľ. poz. l570)
- Rozpoľzqdzenie Minisĺľa Infi'astľukĺury i Budownictwa z dnia 23 gľudnia 2015 r. w spľawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku kľajowytn ( Dz U.
2015r., po2.2332)

1 1 . Data pľzepľowadzenia badania: 19'10.Ż0l7 - 23.l 1'201'7

12. Miejsce pľzepľowadzeniabadania (eśIi zostało wykonane poza siedzibą laboľatoľium): nie dotyczy

B. Wyniki zleconych badań oľaz idenĘÍikacja zastoso'ĺľanych metod badań

oględziny: Pľóbka dostaľczona w opakowaniu handlowym w stanie oľaz ilości umożliwiającej
pľzeprowad zenie badań w zleconyln zakľesie'

B adan ia ťlzy czno - chęm iczne :

Właściwość / Wyniki oznaczeűl

Wartość
średnia

wytrzymałości,
ÍN/mm2l

Badanie
wedlug

Wytľzymaloś ć. złącza wyľażona .ia ko : pľzyczepność początkowa, |N/m m2]

1,2 (+ 9,21
PN-EN

1348:2008,
p.8.2

Siła ľozciągająca, [N] 2680 3000 2770 3 160 3140 3060 2820 2940 3050 2480

Wytrzynlałość, [N/mnŕ] l,l l,Ż l,l 1,3 1,3 7,Ż 1.1 7,2 I,Ż 1,0

Rodzaj zniszczenia polączenia */ CF.A CF.A CF.A CF-A CF-A CF-A CF'-A CF.A C]F-A CF-A
Tnvalość w waľunkach dzialnnia wodv/wilsoci wvľażona iako: nľzvczenność oo zanuľzeniu w wodzie. lN/mm'|

0,6 (+ 9,11
PN-ENSiła rozciągająca, [N] l 850 l7 l0 t430 I 680 I 590 1740 I 560 I 530 I 380 l 370

Wytrzymałośó, [N/mm'Ż] 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 l J4łí:ZUUE,
p.8.3

IŁodzaj aliszczenia polączenia */ AF-T Á,F'_T AF-T AF.T AF-T AF-T AF-T AF-'ľ AF-T AF-T

Tnvalość w warunkłch kondycjonowania/staľzcnia tcľmiczncgo wyľażona jako: pľzyczcpność po staľzeniu
tcľmicznym' lN/mm2|

0,8 (+ 0,1)
PN-EN

1 l4R.rOORSiła rozciągająca, [N] 2100 1730 2200 r970 2080 l 700 l 950 I 990 t7 10 1760

Wytrzynrałośl, [N/mm'?] 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,'/ p.8.4

Rodza1 zniszczerria połączenia */ CF.A CF-A CF.A CF-A CF-A CF-A CF'-A CF-A CF-A CF-A
Tnvalość w waľunkach cykli zamrnżania _ rozmľłżania wyľażona jako: pľzyczepność po cyklach zamľażnnia _

rozmrażania, ĺN/mm'ŻI

1,3 (+ 6,2;
PN.EN

114*:2008Siła ľozciągająca, [N] 3120 3Ż10 3 t50 33s0 3Ż40 33 10 3350 3Ż70 Ż9l'0 301 0

WytrzymałośÓ, lNłnnŕl 1,2 1,3 1,3 1,3 7,3 1,3 1,3 1,3 |,Ż 7,Ż p.8.5

Rodza1 zniszczenia połączenia*/ CF-A CF-A CIT-A CF-A CF.A CF.A CF-A CF-A CF'-A CF-A

War1ość średnią obliczono z-godnie z wymaganiami właściwej noťmy, tj' po odľzuceniu wyników odbiegających więcej niz ĺ 20 oÁ od

waftości śľedniej
*/ stosowano oznaczenia zniszczenia połączeli zgodnie z opisem podanym w normie PN-EN l 2004+A 1 :2012 to je st:

A]r-S - zniszczenie na granicy fazpomiędzy klejem i podłozem, CF-S - zniszczęllję w waľstwie podłoża,

AF-'ľ _ zniszczenie pomiędzy płytką a klejem CF-'ľ _ zniszczenię w płytce ceľamicznej
BT _ zniszczęllie między płytką a elemęntem z uchwytem do ľozciągania, CF-A - zIriszczenie w waľstwię kleiu (zapľarvy)

Podane waftości niepewności wyników Są niepewnością ľozszeľzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %

i współczynniku ľozszeruenia k:2 i nie uwzględniają etapu pobierania pľóbek. Sprawozdanie z badań bez
pisemnej zgody laboľatoľium badawczego nie może byó powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczen
dotvcza waftości śľednich. Wvniki badań odnosza się wyłacznie do badarrych próbek
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Inne badania: brak

ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodność z deklaľowanymi właścĺwościami uĘtkowymi
wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,,Pľotokołu pobrania pľóbki wyľobu
budowlanego/ nľ 3'':

Uwagi: Zamieszczona w sprawozdaniu opinia i inteľpretacja wyników zbadań nie jest objęta akľedýacją

Sprawozdanie spoľządzono w tľzech egzemplaľzach. j. .: j' l- l:

,ilu
(imię, nazwisko i podpis kierownika
Zal<ładu Gipsu i Chemii Budowlanej )

Właściwości

Deklarowane
właściwości

ufikowe wyrobu
budowlanego

Waľtośó
uzyskana

Ocena

Wýrąlmało śé złącza wyrażona jako pľzyczepnośó
początkowa, [N/mm2l

> 1,0 1,2 ZGODNY

Trwałośó w waľunkach działan
iako przy czepnośó po ZanuÍzen

a wody/wilgoci wyľażona
u w wodzie, N/mm2l

> 1,0 0,6 NIEZGODNY

Trwałośó w warunkach kondycjonowaniďstarzenia
termicznego wyrażona jako przyczepnośó po staľzeniu
termicznvm. [N/mm2l

> 1,0 0,8 NIEZGODNY

Tľwałośó w waľunkach cykli zamrażania i rozmrażania
wyraŻona jako przyczepnośó po cyklach zamrażania-
ľozmraŻania. [N/mm2l

> 1,0 7,3 ZGODNY
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