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(pieczęć nagłówkowa laboratorium;
w sprawozdaniu sporządzonym w postaci
elektľonicznej _ nazwa i adres laboľatoľium)

Kraków, 04.12.20|7

(miejscowośó, data)

Spľawozdanie z badań nr 57l20l7

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, któľego próbkę poddano badaniu: EX l.02 plus _ zaprawa klejąca
do pýtek ceľamicznych - typ CZT

Nazwa i adľes zlecającego pľzeprowadzenie badań: opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

Imię, nazwisko i stanowisko sfużbowe przepľowadzającego badania:
Adam Wiśniewski - Staľsry technik

A'.oznaczenie pľóbki

1. Miejsce pobľania próbki: u sprzedawcy: Pana Rudolfa Lempy prowadzącego działalnośó
gospodarczą pod fiľmą: LEMPA RUDOLF Pľzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo _ Usługowe
RUMO, ul. Polna 8a,47-l13 Kolonowskie

2.Datapobrania pľóbki: 29 września2017 t.; nr protokołu pobrania pľóbki: 2

3 . Data dostarczenia pľóbki: 09 .l0.Ż0l7 r.; nr protokołu przyj ęcia pľóbki: 50/Ż017

4. oznaczenie pľoducenta: Pľzedsiębiorstwo Produkcyjno _ 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
2017-08-01

6. Teľmin trwałości' ważności lub prrydatności, o ile występuje: okľes pľrydatności l2 miesięcy od daty
pľodukcji

7. okľeślenie sposobu opakowania pľóbki: pľóbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i taśmą,
oraz opatÍzona etykietą z napisem ,,Próbka do badań'' 

' 
opieczętowana pieczęciami WINB w opolu. Na

opakowaniu pľzyklejona naklejka ,,wyrób zakwestionowany'' z danymi teleadľesowymi Nadzoru
Budowlanego w opolu oľaz numeľem postanowienia nľ 309ll7

8. Wielkośó paľtii wyľobu budowlanego, Z któĘ pobrano próbkę dostępna u sprzedawcy: 5
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9. Wielkość (ilość, masa, objętośó) pľóbki: 1 woľek owadzę 25,0 kg

10. Pľzepisy' dokumenty noľmalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, któľe zastosowano pÍzy
pobieľaniu i zabezpieczaniu pľóbki :

- art' 25 ust'] i usĺ. 2 ustawy z dnia ]ő lałietnia 2004 r., o wyľobach budowĺanych (ekst jednoliĺy Dz. U
z 2016 r. poz. 1570)
- Rozporzqdzenie Ministra Infľasĺľuktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r' w sprawie pľóbek
wyľobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na ľynku lcrajowym ( Dz'U. 20l5
poz. 2332)

1 l . Data pľzepľowadzenia badania: 19 'l0.Ż017 - Ż3.1l.Ż0l7

12. Miejsce pľzeprowadzeniabadania (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboľatoľium): nie doĘczy

B. Wyniki zleconych badań oraz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: Pľóbka dostaľczona w opakowaniu handlowym w stanie oľaz ilości umożliwiającej
pľzepľowad zenie badan w zleconym zakľesie.

B adan ia ťlzy czno - chęm icznę :

Właściwość / Wvniki oznaczeŕl

Wartość
średnia

wytrzymałości'
lN/mm2l

Badanie
według

Wytrzymałoś ć. zlącza wyrażona .i ako : przyczepn ość początkowa, |N/m m2]

1,1 1+ 9,2;
PN-EN

t 348:2008,
p.8.2

Siła ľozciągająca, IN] 2820 20't0 2480 3t40 3300 2630 2920 2'700 27 t0 Ż440

Wytľzynrałośl, [Nłnm'] 1.1 0,8 1,0 7,3 1,3 1.1 1,2 1.1 1.1 1,0
Íło dząi zl'liszczeni a p o1 ączeni a * l AF-1' AF.T' AF_'ľ ATr-1' AF.T AF-T AF-T AF.T ÁF-T AF-T

'ľrwalość w warunkach dzialania wody/wilgoci wyľażona jako: przyczepność po zanuľzeniu w wodzie' IN/mm']

0,6 (+ 6,1;
PN-I]N

I 348:2008,
p.8.3

Siła ĺozciągająca, [Nl t730 l 590 ilt0 t 910 l5l0 r 820 l8l0 t420 I 500 I 160

Wytľzynlalośi, [N/nlnť] 0.7 0,6 0,4 0,8 0,6 0,7 0,J 0,6 0,6 0,5
Rodzaj zniszczenia polączenia */ AF-T AF-'1' AI.--l' AF-T AIi.T AF-T AF.T AF-T AF-T AF'-T

'ľľwalość w rvaľunkach kondycjonowania/starzenia tcrnliczncgo wyľażona jako: pľzyczcpnoŚć po starzelliu
tcľmicznvm. lN/mm2|

0,1 (+ 9,1;
PN-EN

li48:2.00R
Siła ľozciągająca, [N| ls0 340 220 330 360 Ż70 280 300 360 3ó0

Wýrzymałośi, [N/'nnŕ] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 p.8.4

lŁo<lzaj niszczenia połączenia */ AF-'ľ AF-T ÁF-'ľ AF.T AF.T AF-T AF--T ÁF_T AF-T AF,1'

Trwalość w waľunkach cykli zamrażania - rozmľażania wyľażona jako: przyczepność po cyklach zamĺażania-
ľozmrażania, lN/mm'ŻI

1,7 (+ 6,3;
PN.EN

I 348:2008
Siła rozciągająca, [N] 4t20 4390 4210 4010 3930 4440 4970 4360 4360 4Ż70

Wytľzynlałośl, [N/nlnŕ] 1,6 1,8 1,7 7,6 1,6 1,8 Ż,0 1,7 1,7 I,7 p.8.5

Rodzaj zniszczenia polączenia*l CF-A CIT.A CF-A CF-A CIT-A CF-A CF-A CF-A cľ_A CF-A

Wartość śľednią obliczono zgodnie z wymaganiami właściwe.j noľmy, ti. po odľzuceniu wyników odbiegających więcej niz + 20 o/o od

waľtości śľedniej
*/ stosowano oznaczeniazníszczenlapolączeń zgoĺlnie z opiseln podanym w normie PN-EN 12004+Al:2012 to jest:

AF-S - zniszozcllie na gĺanicy faz porĺiędzy kle^jcm i podłoŹem, CF-S _ znisz-czenie w waľstwic podłoża,
AF-T - zniszczenie porniędzy płytką a kle.jem CF'-'ľ _ zl'liszczenie w płytce ceľaľnicznej
BT _'zI'liszczenie nriędzy płytką a elementeln z uchwytem do ľoz-ciągania, CIi-A - zlliszczenie w waľstwie kleju (zapľawy)

Poclane waftości niepewności wyników są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu uflrości 95 %

i współczynniku ľozszerzenia k=Ż i nie uwzględniają etapu pobieľania pľóbek. Spľawozdarrie z badań bez
pisemne.j zgody laboľatoľium badawczego nie może byó powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczen
dotvcza waftości śľednich. Wvniki badali odnosza się wvłacznie do badanvclr pľóbek

lrlne badania: bľak
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Ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właścÍrvoścĺami uĘtkorYymi
wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,,Protokolu pobľania pľóbki wyrobu budowlanego
nr 2"i

Uwagi: Zamieszczona w spľawozdaniu opinia i inteľpľetacja wyników zbadan nie jest objęta akľedytacją

Spľawozdan ie sporządzono w tľzech egzemplaľzach.

/I11/

(podpis przepľowad zającego badanie) (imię, nazwisko i podpis kieľownika
ZaVJadu Gipsu i Chemii Budowlanej)

Właściwości

Deklarowane
właściwości

uärtkowe wyrobu
budowlaneso

Wartośó
uzyskana

Ocena

Wýrzymało ść, zŁącza wyrażona jako prryczepnośó
ooczatkowa. lN/mmzl

1,0 1,1 ZGODNY

Trwałośó w warunkach działania wody/wi l goc i wyľażona
iako przyczepnośó po zanuľzeniuw wodzie . [N/mm2l

> 1,0 0,6 NIEZGODNY

Tľwałośó w waľunkach kondycjonowaniďstaľzenia
temicznego wyraŻona jako przyczepnośó po starzeniu
termicznym, [N/mm2l

> 1,0 0,1 NIEZGODNY

Trwałość w waľunkach cykli zamraŻania i rozmrażanla
wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-
ľozmrażania' [N/mm2l

1,0 1,7 ZGODNY
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