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sPRAWozDANtE z BADAŃ
Nr 238/T12016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: płyty ze styropianu EPS 038
DACH/PODŁOGA o wymiarach 1000x500x100 mm; EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-Bs125-
cS(10)80-DS(N)2-DS(70'-)2-DLT(1)5; według PN-EN 13163:2013-05 (EN 13163:2012) Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego
w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole

lmlę' nazwisko i stanowlsko służbowe pfzeprowadzającego badania: Anna Kuliś, Kierownĺk
Laboratorium

A. oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: u producenta: Pzedsiębiorstwo Surowców Skalnych ,,BAZALT-
GRACZE'Sp. z o.o.,49-156 Gracze

2. Data pobranla próbki: 9 maja 2016 r.;

3. Data dostarczenia próbki: 17 maja2016 r'; nr protokołu przyięcia próbki: 1/1

4. oznaczenle producenta: Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych ,,BAZALT-GRACZE'' Sp. z o.o.,
49-156 Gracze; Zakład Produkcji Styropianu GRA-STYR, 49-156 Gracze

5. oznaczenie serli lub partil produkcyjnej albo inny element idenĘfikujący: 0995428, data
produkcji: 05.05.20í 6 r.

6. Teľmln trwałości, ważności lub pľzydatność, o ile występuje: nie określono

7. określenie sposobu opakowanla próbki: PrÓbki do badań owinięto folią i opatzono etykietą z
napisem ,,Próbka do badań'', opieczętowaną pieczęciami o treści: opolski Wojewódzki lnspektor
Nadzoru Budowlanego w opolu oraz oklejono taśmą pzylepną.

8. Wielkość partiiwyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: 33m2

9. Wielkość (ilość' masa' objętość) próbki: 1 paczka - 6 płyt o wymiarach 1000x500x100mm

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
- Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie pribek wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2015, poz.
2332)
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016, poz. 1570 z pőŹn. zm.),
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nr protokołu pobrania próbkl: 1

1.

2.

3.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów'
Niniejsze sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w całości
Ewentualne skargi dotyczące realizacji badań mogą być składane w terminie jednego miesiąca od daty otzymania
niniejszego sprawozdania.
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11.

12.

Data przeprowadzenia badania: 19 maja - 3 czenľca 2016 r'

Mlejsce pfzeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorlum): nie
dotyczy

B. Wynikizleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań:

ogIędziny: dostarczono płyty bez uszkodzeń, W ilości wystarczającĄ do pzeprowadzenia badań

Badan ia fizyko-chemiczne:

1. Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie - procedura badawcza według PN-EN 12089:2013-07
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie _ określanie zachowania przy zginanru metoda B

- klimaýzowanie prÓbek: 6h w (23t5)oC;

- warunki badania: 25,7oC
data

nr próbki

1

Szczegołowe wyniki badań pzedstawion o w Załącznikach do Sprawozdania z badan'

2

badania: 13.05.2016

wymiar próbek
lmml

3

2. Sprawdzenie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego w temperaturze íOoc -
procedura badawcza według PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałiw i wyrobiw
budowlanych _ określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego - Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym

_ próbki do badań klimatyzowano do stałej masy zgodnie z PN-EN 'ĺ3163:2013-05 p. 5.2_ gęstoŚl prÓbek okreŚlono zgodnie z PN-EN 12667:2002 p. 8.1.1

- data wykonania badania: 0'1 .06.2016

300x1 50x50

wytrzymałośó
IkPal

143,3

nr próbki

138,7
138,6

wartośé średnia
lkPal

1

2

odchylenie standardowe

3

n iepewn oŚl lozszelzona

4

Szczegółowe wynĺki badań pzedstawiono w Załącznikach do Sprawozdania zbadan.

3. Sprawdzenle naprężeń ściskających przy 10o/o odkształceniu - procedura badawcza Według
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie _ określanie zachowania przy
ściskaniu

- prrbki do badań klimatyzowano zgodnie z PN-EN 826 p.6'4
- rodzajwykończenia powierzchni: szlifowanie_ warunki badanĺa: 25,7oC
- data wykonania badania: 03.06.2016

140,2

wartoŚl średnĺa

współczyn n ik przewodzenia ciepła
[W/mK]

odchylenie
standardowe

ÍkPal

2,7

0,0390

niepewność
rozszeÍzona

ÍkPal

0,0394
0,0391

0,0397
0,0393
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0,0003

3,5

o,oo12

opór cieplny
[m2l(/W]

2,55
2,53
2,56
2,52
2,54
0,02
0,07
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nr próbki

Szczegołowe wyniki badań pzedstawiono w Załącznikach do Sprawozdania z badań'

4. Sprawdzenie reakcji na ogień - procedurabadawcza Wg PN-EN lso 11925:2010 Badania reakcji
na ogień _ ZapalnoŚć wyrobiw poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia _ Część 2:
Badania przy działaniu pojedynczego płomienia

1

2

wymiar próbek
lmml

3

1 00x1 00x1 00

wymiar prlbek do badań: 250x90x60 mm
prÓbki do badań klimatyzowano do stałej masy zgodnie z PN- EN lso 11925:2010 p' 6
warunki badania: 25,7oc, 38% wilgotnoŚci względnej
warunki ekspozycji: powiezchniowa i krawędziowa; pzÓd itył próbki
czas oddziaływania płomienia: 15s

wynik badanla
IkPal

75,2

zaoalenie. +/-

73,9

osiągnięcie 150 mm przez
ďomienień. +/-

72,9

badane cechy

wartośé
średnia
ÍkPal

czas do osiaoniecia 150 mm
wvstaoienie spadaiacvch kropel. +Ĺ
zaoalenie oaoieru filtracvineoo. +/-

74,0

odchylenie
standardowe

ÍkPal

zapalenie, +/-

osiągnięcie 150 mm przez
płomienień. +Ĺ

badane cechy

czas do osiaqniecia 150 mm

oddziafuwanie ďomienia powiezchniowe od stronv ozedniei

wvstaoienie soadaiacvch krooel. +/-

zapalenie papieru filtracvineoo. +Ĺ

próbkiwvciete wzdłuż

1,1

1

niepewnośó
rozszerzona

ÍkPal

zapalenie, +/-

2

osiągnięcie 150 mm przez
ďomienień. +/-

1,9

badane cechy

czas do osiaqniecia 150 mm

oddziafuwanie ołomienia oowierzchniowe od stronv tvlnei

wvstapienie soadaiacvch krooel. +Ĺ
zaoalenie oaoieru filtracvineoo. +/-

próbkiwvciete wzdłuż

3

,l

probkiwvciete w popzek
1

zaoalenie. +l-

2

osiągnięcie 'ĺ50 mm przez
płomienień. +/-

badane cechy

czas do osiaoniecia 150 mm

oddziafuwanie ołomienia krawedziowe od stronv oľzedniei

wvstaoienie soadaiacvch krooel. +/-

2

zapalenie oaoieru filtracvineoo. +/-

3

próbkiwvciete wzdłuż
1
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próbki wvciete w popľzek

3

1

2

oddziafuwanie ołomienia krawedziowe od stronv tvlnei

2

3

próbkivwciete wzdłuż
I

prÓbki wvciete w popľzek

3

1

2

2

3

prfbki wvciete w poprzek

3

1 2 3
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Inne badania: brak

ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami
użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokďu pobrania próbki wyrobu
budowla nego/próbki kontrol nej wyrobu budowla nego'' :

badana cecha

współczynnik
pzewodzenia ciepła

opór cieplny

wartość
deklarowana

wytrzymałośl na
zginanie

nie więcej niż
0,038 W/mK

napręŻenia ściskające
przy 10% odkształceniu

wynik badania

2,632mzKM

^+0,44.S,ł 
= 0,0394

BS125
tj. 125 kPa

reakcja na ogień

R^ro, - 0,44 'SR = 2,53

kryterium oceny

cs(10)80
tj. 80 kPa

wyrób nie spďnia
wymagań gdy:

Ar<trł0,44.S7

Uwagi
Powyższa ocena i interpretacje dotyczą tylko badanej próbki'

Podana niepewność rozszerzona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pŻez
Wspołczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności W
pzybliżeniu 95%.
oszacowananiepewnośćwynikuodnosisięwyłączniedobadanejpróbkił+i@

Nie zidentyfikowano zjawisk, które mogły wpłynąć na uzyskane wyniki.
SprawozdaniespoządzonoWtrzechegzemplarzach/
e|ektřenĺ€znei.

140,2kPa

wyrób nie spďnia
wymagań gdy:

Rp ż Rngąn _ o,44' sR

klasa E

74,0 kPa

wynik badania jest
niezgodny z
deklarowaną
właścĺwością

użytkową wyrobu

ocena

wyrób nie spďnia
wymagań gdy wynik

badania jest mniejszy niż
wartość deklarowana

wynik badania jest
niezgodny z
deklarowaną
właściwością

użytkową wyrobu

wyrób nie spďnia
wymagań gdy wynik

badania jest mniejszy niż
wartość deklarowana

Podpis p.zeprowadzającego
badanie

Kierownik Laboratorium

klasa E

wyrób nie spďnia
wymagań gdy

w czasie 15 s ekspozycji
zasięg płomienia w
kierunku pionowym

przekroczy -
w ciągu 20 s od chwili

pzyłożenia płomienia -
150 mm od miejsca jego

otzvłożenia

wynik badania jest
zgodny z

deklarowaną
właściwością

użytkową wyrobu

wynik badania jest
niezgodny z
deklarowaną
właściwością

użytkową wyrobu
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wynik badania jest
zgodny z

deklarowaną
właściwością

użytkową wyrobu

ď"$,gffi:Eą€sJ

lmię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium

l Laffratorium

,k
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