
r nstvtut Mechanzacji Budownictwa' i Gomictwa Skalnogo
oddział zamiejscowy w Katowicach

4A-157 Katowice, Al.W'Korfantego 193 A
Laboĺatorium MateriďÓw Budolĺĺ'|anyďr'lZOLACJA'
tel./fax (32) 25ô 35 53, NlP 5260008619

(pieczęć nagłówkowa akľedytowanego laboratorium)

Typ i nanua wyľobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:
Papa asfaltowa teľmozgľzewalna wĺeľzchniego krycĺa modyÍikowana kopolimeľem SBS

TZOBIT STANDARD 20 W-PYE 250 S 52 SBS
Niep ow tarz alny kod identyfikacyj ny typu wyrob u:

Papa asfaltowa teľmozgľzewalna wieľzchniego krycĺa modyfikowana kopolimeľem SBS
TZOBTT STANDARD 20 W-PYE 250 S 52 SBS

Nąnła i adľes zlecajqcego przeprowadzenie badań:

opolski Wojewódzki Inspektoľ Nadzoľu Budowlanego
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

Imię, nanłisko i stąnowisko służbowe pľzeprowadzajqcego badania:

Sabina Bryś - Laborant
Sabina Grześkowiak - Laboľant
Halina Pľzybylska - Laborant

A,. oznaczenĺe pľóbki

I ' Miejsce pobľania pľóbki:
ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/*
nr 1 z dnia 25.05.2018 r.:
u producenta: ,,Izobud'' Sp. z o.o., ul. Leśna 4,Łąki Kozielskie, 47-l50 Leśnica

Ż. Data pobrania pľóbki: Ż5.05.2018 r.; nľ protokołu pobrania próbki: nr l,

3' Data dostarczenia próbki: 08.06.2018 r.; nr pľotokołu prĄęcia próbki: 92lI8lP-1

4. Oznaczenie producenta:
ZgodniezPľotokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/*
nr I z dnia 25.05.2018 r.:

,,Izobud'' Sp. z o.o., u|. Leśna 4,Łąki Kozielskie, 47-|50 Leśnica

5. oznaczenie seľii lub partii produkcyjnej albo inny element idenýfikujqcy
ZgodniezProtokołempobľaniapľóbkiwyľobubudowlanego/'ľ
nľ 1 z dnia 25.05.2018 r.:
Nr zmiany: 1, Szara 8 V 2018

6. Teľmin tľy,ałości, ważności lub przydatności, o ile vystępuje*.'
ZgodniezPľotokołempobľaniapľóbkiwyrobubudowlanego/@
bł*devľłanęe* nr l zdniaŻ5.05.20l8 r.:nie występuje
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SPRAWOZDANIE' Z BADAN Nľ 92l18ĺl62ĺP-t
(liczba stľon: 6)

Katowice, dnia 20.06.2018 r.
(miejscowość, data)
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7. określenie sposobu opakowania próbki:
Pľóbka wyrobu do badań - papa asfaltowa termozgÍzewa|na wierzchniego krycia modyfikowana
kopolimeľem - została opakowana w czamą folię (zdjęcie nľ 1), kaľton (zdjęcie nr Ż)oľaz owinięta
pÍzezroczystą folią (zdjęcie nr 3) na którą naklejono etykietę z napisem: ,,Próbka do badań'' oraz
eýkietę WINB opole: ,,Wyrób zabezpieczony'' (zdjęcie nľ 3 i nľ 4). Dostarczona próbka zawierała
l rolkę wyrobu w koloľze cz.aÍnym z nadrukami producenta (zdjęcie nľ 5). Próbkę oklejono także
taśmą Znazwą producenta (zdjęcie nľ 6).
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8. ĺĺĺielkość serii lub paľtii wyrobu budowlanego, z któľej pobrano próbkę:
ZgodniezPľotokołempobraniapľóbkiwyrobubudowlanego/ł.
nr 1 z dnia 25.05.2018 ľ.:
930 ľolek po 5 m2

9. łv'ielkość (ilość, masa, objętość) próbki:
ZgodniezProtokołempobraniapróbkiwyrobubudowlanego/*
nľ 1 z dnia Ż5.05.2018 ľ':
1 rolka o wym. 1,0 x 5,0 m

l0. Przepisy, dokumenĘ noľmalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które ząstosowano pľzy
pobieľaniu i zabezpieczaniu próbki :

ZgodniezProtokołempobraniapľóbkiwyrobubudowlanego/*
ĺr l z dnia 25 .05 .20 l 8 r.:

art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanycł (tekst jednolity:
Dz.U. z2076 r.,poz.7570 zpőźn. zm'),
rozpoľządzerrie Mirristľa Infl'astľuktuľy i Budownictwa z dnia 23 gľudrria 2015 r. w spľawie
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku
krajowym (Dz. U. zŻ015,poz.2332).

Zdjęcie nľ 4 Zdjęcie nr 5

I1. Data przeprowadzenią badania:

12. Miejsce przepľowadzenia bądania (jeśli zostało pľzeprowadzone poza siedzibq laboľatorium):
Nie doýczy.
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Zdjęcie nr 6
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B. Wyniki zleconych badań oľaz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny:
Do badań dostaľczono 1 ľolkę wyrobu o wymiaľach ok. (1,0x5,0) rn. Wyľób był w stanie oľaz
wielkości umożliwiaj ącej pľzeprow adzenie badań w zleconym zakresíe.

'abela

Lp.

t

Bądania

I Woĺloszczelność

Ż.

Badana cecha

Giętkość

Wytľzymałość na ľozciąganie:

-3-

hemiczne

Maksymalna siła ľozciągająca, N/50 mm

- wzdłuż,

2

Spľawozdani ę z bađan nr 92 l l 8 l 1 62 lM-L

wartość śľednia, N/50mm

WydłuŻen ie pľzy maksyrnaln ej sil e r oz,ciągającej, %o

- wzcIłuż

3.

Metodyka badania

waľtość śľednia, %

EN l 3707 :200 4+ ĺ\2:2009
I-PN-EN 1928:2002

MetodaAíl0kPď24h)

vlaksymalna siła ľozciągającą N/50 mm

- w poprzek

EN 13707:2004+A2:2009
+PN-EN I 109:2013-07 (-250C)

3

wartość śľędnia' N/50ĺnm

Wydłużenie pľzy maksymalnej sil e r ozciągającej, %o

- w popľzek

Wynik badania próbek

waľtość śľednia, oń

Wytľzymałość na ľozdzieľanie:

wodoszczelne

4

- wzdłtlŻ

4.

bľak pęknięć

EN 13707:2004+A2:2009
+PN-tlN 12311-l'.2001

wartość śľcdnia, N

- w popľzek

I 054
1094
r 198
I 184
1054

waĺtość średnia, N

5.

Reakcja na ogień
Wystąpienie zapalenia
Rozpľzestľzenianie płomieni F,
Zapalenie papieľu fi ltracyi nego

1115

45,4
525
50,8
47,8

Lp' 3 - wyoiętych wzdltlŻ i w poprzek o szeľokości 50 nrm' odległość między szozękarni 200 lnm, szybkośl rozsuwu szczęk
l00 mm/lnin' niepewnośl maksyrnalnej siły rozciągającej ponliaĺu dla kierunku wzdłuŻ:20 N, dla kieľunktl rv poprzck l6 N, dla
wydłużcnia dla kieľunku wzdÍĺtŻi w popľzek: l7o,
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I.'p' 2 _o wymiaľach (50 x 140) nrm, niepewność pomiaru: l0C,
o średnicv 200 mm. nieoewność nomiaru: l kPa-

49 I

49

902
93n
894
864
836

nlepewnosc pomtaru:

EN 13707:2004+Ą2:2009
+PN-EN 12310-l:2001

885

5 t,8
s'7 7

53,8
53,8
4R.2.

PN-EN 13501-l+Al:2010

äN I3707:2004+A2:2009
+PN-EN ISO 1 1925-2:2010

53

222
220
229
237
229
22s
263
261
24r
274
259
260

Tabela 1b
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ĺ-p' 4 _wyciętyoh wzdłuż i w poprzek o wymiaľach (l00 x 200) mIn, śreĺlnica gwoż.tJzia 2'5 nlm, odległośi pomiędzy górną szczęką
agwożdziem 100nlm,szybkośćľozstlwuszczęk l00mnl/nlin,niepewnoślpomiartrdlakieľunku: ĺvzdłĺtŻ,:7 N iwpopľzek: il N.

Podane niepewności pomiaru stanowią niepewności ľozszeľzone przy poziomie ufności ok. 95 %o i współczynniku ľozszeľzenia
k:2.
Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba p<lmiaľów wymaganych ĺlo otrzymania jednego
wyniku badania i waľunki szczególne Zgodnie z PN-EN l3707+ĺ\2:2012'

Tabela I b

Nr pľóbki ')

Miejsce działanią

Wvstanicnie zannlcnia

Badaniafizyczno-chemiczne, wyniki badaniawg PN-EN ISO I I925-2;20I0

Rozplzestrzcnianie
plomieni F":

- Osiągnięcic pľzez
wieIzcholek plomicnia
odlcglości l50 mm
powyżcj punktu
przylożenia plomicnia

_ Czas do osiągnięcin przcz
wictzcholek plomienia
odlcsłości 150 mm. s

a-
Kicrune

Zapalcnie pĺpicru
filÍrłcvinoĺn

nle

wycięcia próbc
hnią

Nr nróbki')

Miejsce działąnią

2

Wvstanicnie zanaleniĺ

nre

Rozprzestľzcnianic
plonlieni ľ":

- rvzdłuż

- 0siągnięcic pľzez
ryieľzcholek plomicnia
oĺllcglości l50 mm
porvyżcj punktu
pľzyłożcnia plomienia

3

nre

nl€

- Czas do osiągnięcia pľzez
rvicrzcholck plomienia
odleglości l50 mm, s

Kieľunek rvvciccia nróbek _ w nonľzek

Kicľllnck ryvciccin nľóbck - wzdłuż

4

nle

I

Znpalcnie papieru
filtľrcvinegn

nle

nte

badania: 0,74 s.

Waľunki badania:

- Czas badania: 20 s,
_ Czas odclziaływania płomienia: 15 s,
_ Sposób oĺldziaływania płomienia: ekspozycja powieľzchniowa i krawęcĺziowa,
_ Sposób mocowania próbki: bez podkładu,
_ Pľóbki clo badallia Sczonowano do stałe.i masy \,V temp. (23.L2)oC i wilgotności względnc.i (50+5)% ,

wg PN-EN 13238:2011.

Zgodnie z PN-EN l350l-l+A1:2010 wyrób spelnia wymagania dla klasy E' tj. są Spęłnione warunki p. t 1.3 tej
noľmyż czytii ,,w wąntnkach powierzchniowego oddziałWąnia płomienia orcłz, gdy jest to wymagąne,
kľawędziowego oddziaływania plomienia' w czasie l5 s ekspozyc'ji zasięg płomienia w kieľunku pionowym nie
powinien- w ciqgu 20 s od chwili przyłożenia płomienia - pľzekľoczyć l50 mm, liczqc od miejsca pľzyłożenia
płomienia".

Poclane niepewnoŚci pomiaru stanowią niepewności ťozszerzone pľzy poziomic ulhości ok. 95%o i współczynniku rozszerzenia
k=2.
Powyższe wyniki baclań odnoszą się do zachowania pľóbek clo badań wyrobu w szczególnych warunkach badania; nie mogą być
jedynym kľyterium oceny potenc.jalnego zagľożenia pożaľowego Zŕrstosowanego wyľobu.

Inľle badania''

Nie cloĘczy.

o wvmiaľaoh (250x90x5. lym

5

2

nte

nre

nle

6

3

nle

nte

nle

)mm,

nle

średnia masa

Kicrunek wvciecia nľóbck - w nonrzek
4

nre

nle

nle

powieľzchniowa prĺibk

5
nle

nle

nle
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7

6

,25

nle

nle

kg/ repew

nte

nośćpomlaľu

nie

zakľesie czasu
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Ocena i interpľetacja wynikĺów badań na zgodność z deklaľowanymi właściwościami
użytkowymĺ wyrobu budowlanego określonymĺ w pkt. 4 ,,Pľotokołu pobľanĺa pľóbki
wyľobu budowlanego/pľóbki kontľolnej wyrobu budowlanego''
(ocenďinteľpľetacja ząmieszczone w niniejszym spľaluozdaniu łlie sq objęte akľedytacjq)

Tabelą 2 ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami

Lp. Badana cecha

I

Wodoszczelność

budo

Ż' GiętkoŚć

Waľtość
deklarowana/
klasa/poziom
w zRkresie
właściwości

użvtkowvch*

Wytrzymałość na rozciąganie:

- maksymalna siła
roz,ciągająca, wzdłuż,, N/50 mm

spełnia wymagania

Wynik badania

3.

- wyclłużenie przy maksymalnej
sile rozciągającej, wzdłuŻ, o/o

trzy badane
pĺóbki były

wodoszczelne
przy ciśnieniu

l0 kPalz4 h

< -25"C

- rnaksymalna siła
rozciągaiącą w popľzek,
N/5Omm

Kryteľium oceny

na pięciu
badanych
pľóbkach

nie wystąpiły
pęknięcia

w temp. -25"C

1200+300

_ wycĺłużenie pľzy maksymalnej
sile ľozciągającej, w popľzek,
o/

tľzy badane próbki
wodoszczelne

Wytľzymałość na ľozdzieľanie:

co najmniej na
czteľech z pięciu
badanych pľóbek

nie wystąpiły
pęknięcia

Ocena

50 +30

4.

* wzclłuż, N

wyrób
spelnia

deklaľowanę
właściwości

nts

900 +300

_ w popľzek' N

u ivt
wyľób
spelnia

deklaľowane
właściwości
ulytkowe

49

kowe

900+l 500

5.

50 *30

Reakcja na ogień

885

wyrób
spełnia

deklarowane
właściwości

*zgodnie z Deklaracja lľłąściwości Użytkowych Nľ' 007/IZ)I}/20lB z dnia 01'02.20 t 8 r.

20+80
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200 +100

53

użvtkowe
wyľób
spełnia

dęklaľowane
właściwości
uŹytkowe

600+1200

200+ I 00

wyľób
spelnia

deklarowane
właściwości
uŻytkowe

225

20+80

Klasa ľeakc.ii na
ogicń: E

wyrób
spełnia

deklarowane
właściwości
użvtkowe

260

Klasa reakcji na
ogień E:
F*śl50 mm
oraz,

bľak zapalenia
papieľu
filtľaovineso

I 00+300

wyrób
spełnia

dęk1aľowane
właściwości

I 00+300

Dla klasy ľeakcji
na ogień E:
F"5,150 mm
oÍuz
bľak zapalenia
papieru
filtracvinegĺl

użytk
wyľób
spelnia

deklaľowane
właściwoŚci
użvtkowe

owe

Wyľób
spełnia

deklarowane
właŚciwości
użýkowe



Uwagi: brak

Powyższa ocena i interpretacj e dotyczą Ęlko
badanej próbki*.

Sprawozdan ie spoľządzono w trzech egzemplarzach.

Sabina g'ys 3Ý] /ffi*&;ilSr"kQlr-L
Hal ina r wbvlska p yĘ(Ąx

(podpis przeprow adzającego badanie)

* Niepotrzebne skłeślić
Koniec Sprawozdania z badan nr 921 18 I I 62lM-1
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laĺo'roĺulnlffi .?frfi'|ulo.-'**n

mgr Eúĺéĺinä Kaputa-

(imię, nazwisko i podpis
kierownika laboľatorium)
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