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(miejscowość' data)

(pieczęć nagłówkowa akredytowanego laboratorium)

sPRAWozDAN lE z BADAŃ Nr 201 /1 6/335/M-1
(liczba stron: 6)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktorego próbkę poddano badaniu:

Zgodnie z informacją zlecającego badania:

Płyty styropianowe EPs 038 DAcH/PODŁOGA

grubości 100 mm, wymiar 500 x 1000 mm

Kod wyrobu: EPS EN í3163 T2_L3_W3_S5_P1O_Bs125-cs(10)80-Ds(N)2-Ds(70'-)2-DLT(í)5

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:

Wojewódzki !nspektor Nadzoru Budowlanego w opolu

ul. Ozimska 19

45-057 Opole

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

. Bogdan KuŹnik - Laborant

. Sabina Bryś - Laborant

A. oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania prÓbki:
ZgodniezProtokołempobraniaW/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 09.05.2016 r.:

Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych ,,BAZALT-GRACZE' Sp. z o'o.
Zakład Produkcji Styropianu G RA-STYR,
49-156 Gracze
u producenta

2. Data pobrania probki: 09.05.2016 r.; nr protokołu pobrania pribki: 1

3' Data dostarczenia pribki: 27.07.2016 r.; nr protokołu przyjęcia probki: 201ĺ16/M-1

4. Oznaczenieproducenta:
Przedsĺębĺorstwo Surowców Skalnych ,,BAZALT-GRACZE' Sp. z o.o.
Zakład Prod ukcyjny Styropianu G RA-STYR
49-156 Gracze
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-2- Sprawozdanie z badań nr 201l16l335lM-1

oznaczenie serii lub paľlii produkcyjnej albo inny element identyfikujący
ZgodniezProtokołempobrania@/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 09.05.2016 r.:

0995426, data produkcji: 05.05.2016 r.

Termin trvvałości, waŻności lub przydatności, o ile występuje*:
ZgodniezProtokołempobrania@/prÓbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr I z dnia 09.05.2016 r..

Nie występuje

okreŚlenie sposobu opakowania probki :

Płyty styropianowe stanowiące prÓbkę wyrobu do badań zostały zabezpieczone foliowym
opakowaniem jak na zdjęciu nr 1, dostarczone w jednym foliowym opakowaniu fabrycznym
z kolorowymi nadrukami jak na zdjęciu nr 2. Na opakowaniu foliowym znajdowały się
banderole opolskiego Wojewódzkiego lnspektora Nadzoru Budowlanego w opolu, jak na
zdjęciu nr 3.

Zdjęcie nr 1

()J1 ;,

NĄl)'' 'lađí'**urrľi,,,iŤi:\i {,í) \\ ĺ)l'(),'l':.

Zdjęcie nr 3

Wielkość partiiwyrobu budowlanego' z ktÓrego pobrano pribkę:
Zgodnie z protokołem oględzin nr akt kontroli WWB.778'1 '2.4.2116.KWP
z 12 kwietnia 2016 r.'. 33 m2

Wielkośc (ilośc' masa, objętoŚć) pribki:
1 paczka = 6 płyt o wymiarach: 1000 x 500 x100 mm
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3 - Sprawozdanie z badań nr 201l16ĺ335lM-1

10' Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktÓre zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:
ZgodniezProtokołempobraniapróbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 09 maja 2016 r..

art.25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity.
Dz. U. z 2015 r., poz' 883 z pÓżn' zm') oraz przepisy rozporządzenie Ministra lnfrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r' w sprawie prÓbek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U' z 2015 r.,

poz.2332).

11. Data przeprowadzenia badania; 25.08.2016 r. + 23.09.2016 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało przeprowadzone poza siedzibą laboratorium):
Badania przeprowadzono w siedzibie laboratorium

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

oględziny:
Do badań dostarczono 6 płyt o wymiarach: (1000 x 500 x 100) mm'
Powierzchnia całkowita probki ogÓlnej dostarczonego do badań wyrobu wynosiła nie mniej
niŻ 1 m2,(łącznie 3 m'; i była wystarczająca do przeprowadzenia Wymaganych badań.
Krótszy bok dostarczonych do badań płyt styropianowych próbki ogÓlnej był nie mniejszy
od 300 mm i miał długoŚi 500 mm.

Tablica 1 Badani no-chemiczne

Badania wykonano na próbkach:
Lp' 1 - wyciętych z płyt oznaczonych w laboratorium numerami:1 ,2,3 i 4'
Lp. 2 - o wymiarach (150 x 150 x 100) mm' wyciętych zpłyty oznaczonej w laboratorium numerem 5, niepewnoŚÓ pomiaru: 3'9 kPa.

Podane niepewności stanowią niepewności Íozszerzone przy poziomie ufnoŚci około 95 % iwspÓłczynniku rozszerzeniak=2'
K|imatyzowanie, wymrary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymanĺa jednego wyniku
badania i warunkĺ szczególne zgodnie z PN-EN 'ĺ 3'163:2013-05.

2) Wyniki szczegółowe podano w Sprawozdaniu nr 2o1ĺ16lM-1lÄĺrv l stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania zbadań'

lnne badania:
Brak
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Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania próbek1)

'l 2 3 4

1

Wspołczynnik przewodzenia ciepła w
temperaturze 1 0"C, W/mK

PN-EN 12667'.2002

0,0401
0,0398
0,0395
0.0392

wartoŚi średnia, W/mK 0,0397

2

opÓr cieplny w temperaturze 10"C, m'K^/t/
2,48
2,50
2,51
254

wartoŚć Średnia, m'KA/r/ 2,51

Napręzenie Ściskające przy 10 o/o

odkształceniu względnyffi, o16, kPa
PN-EN 826'.2013-07

79,5
77,9
77.9

wartoŚĆ Średnia, kPa 78,4



- 4 - Sprawozdanie z badań nr 2o1l16l335lM-1

ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego okreśIonymi w pkt. 4
,,Protokołu pobľania próbki wyrobu budowlanego/pľóbki kontrolnej wyrobu
budowlanego"
(ocena i interpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją)

Badaniom poddano probkę wyrobu:

Płyty styropianowe EPs 038 DAcH/PODŁOGA'
grubości 100 mm, wymiar 500 x 1000 mm

(zgodniezProtokołempobranĺa/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 09.05.2016 r.)
w zakresie:

. współczynnik przewodzenia ciepła W Średniej temperaturze 10'C, badanie według
PN-EN 12667:2002,

. opÓr cieplny w średniej temperaturze 10"C, badanie według PN-EN 12667''2002,

. napręzenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, badanie według
PN-EN 826 2013-07

Uzvskano wvniki badań:

. współczynnik przewodzenia ciepła w średniej temp. 10"C : 0'0401 Wm K
0,0398 W/m K
0,0395 Wm K
0,0392 W/m K

. opir cieplny w Średniej temperaturze 1o'C, m'K^ru: 2,48 mzKĺw
2,50 m2K^/ý
2,51 m2K^/ý
2,54 mzK/W

. napręŻenie Ściskające przy 10% odkształceniu względnym,
wartośc średnia 78,4 kPa

Zgodnie zZgodnie z Deklaracją WłaŚciwości Uzytkowych Nr 2N2013 z dnia 01.09.2013 wyrób'

Płyty styropianowe EPs 038 DAcH/PoDŁOGA'
gľubości 100 mm, wymiar 500 x 1000 mm,

charakteryzuje następujący kod wyrobu:

EPS EN 1 31 63 T2-L3-W3-S5-P1 0-BS1 25-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1 )5,
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- 5 - Sprawozdanie z badań nr 2011161335llĺA-1

tzn.' w zakresie badanych właściwości, wymienionych w niniejszym Sprawozdaniu z badań
w Tablicy 1, dla wyrobu:

Płyty styropianowe EPs 038 DACH/PoDŁOGA, grubości 100 mm, wymiaľ 500 x 1000 mm,
zadeklarowano następujący poziom/wartośc/klasa :

. deklarowanywspÓłczynnik przewodzenia ciepła:

Äp = 0,038 Wm K, tzn. nie więcej niz 0,038 Wm K,

. deklarowany opor cieplny dla grubości nominalnej 100 mm.

Ro = 2,63 mtKA/v, tzn. nie mniej niz 2,63 m2KA/V,

. deklarowany poziom wytrzymałoŚci na zginanie:

CS(10)80, tzn. nie mniej niz 80 kPa.

Ocena wvrobu

Poddana badaniom prÓbka wyrobu:

Płyty styropianowe EPs 038 DACH/PODŁOGA'
grubości 100 mm, wymiaľ 500 x 1000 mm

(danezgodniezProtokołempobraniapĺ@/próbkikontrolnejwyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 09'05.2016 r') nie spełnia deklaracji wskazanej dla wyrobu, w zakresie
właściwości:

współczynnik przewod zenia ciepła,
poniewaz jest spełniony warunek wg Załącznik F, punkt F.1 '2 PN-EN 13172''2012''
jeŚli Äp<Ä5,+ 0,44 x S1 to wyrób nie spełnia wymagania,

gdzie: Äo to wartość deklarowana wspołczynnika przewodzenia ciepła' W/m K,
Äsr to wańoŚć średnia wspołczynnika przewodzenia ciepła z czterech wynikÓw pomiarÓw, Wm K'
Sl to odchylenie standardowe czterech wyników pomiarów, W/m K'

Uzyskany wynik badania współczynnika przewodzenia ciepła. Äs' + 0,44 x S,i=',0,040 Wm K
jest większy niz wańość deklarowana: Äp = 0,038 W/m K

opÓr cieplny,
poniewaz jestspełnionywarunekwgZałącznikF, punktF.1'2 PN-EN 13172''2012'.
jeŚli Rp>R5, - 0,44 x Sn to wyrÓb nie spełnia wymagania,

gdzie: Ro to wartośĆ deklarowana oporu cieplnego, m'KA/r/,
Rsr to waĺtość średnia współczynnika przéwodzenia ciepła z czterech wynikÓw pomiarÓw, m'K^/'/,
Sto odchylen|e standardowe czterech wyników pomiarów, m'KAN.

Uzyskanywynik badania oporu cieplnego: Rs.- 0,44 x SR= 2,50 mzKA / jest mniejszy od
wańości deklarowanej: Rp = 2,63 m'K^ru.

naprężenie Ściskające przy 10 % odkształceniu względnym,
ponĺewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 78,4 kPa, dostarczonej do badań próbki
wyrobu, jest mniejszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu napręzenia Ściskającego
przy 10 % odkształceniu względnym'
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Sprawozdanĺe z badań nr 201l16l335lM-1

Uwagi: Brak

Powyższa ocena i interpretacje /
dotyczą tylko badanej próbki-.

-6-

Sprawozdanie sporządzono W trzech egzemplarzach.

//
Bogdan KuŹnik a-^]
Sabina Bryś 1 ł

l'ry

(podpis przeprowadzającego badanie)

* Niepotrzebne skreślić.

Koniec Sprawozdania z badan nr 201ĺ16l335lM-1

mgr Ewelina Kaputa-Kuc

KIEROWNIK
Laboratoĺium MateriałÓw Budowlanvch

.JZo|*ą6;a"
?,(.(,'(-,

mgr Ěíwel i na Ka p/ta-Kuc
ĺ

;;;;il;;;;;,;
kierownika laboratorium)
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