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sPRAWozDANlE z BADAŃ
Nr 347lT/2016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: Płyty styropianowe EPS 032
FASADA EPS-EN 13163T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS1 15-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

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

lmię, naanrrisko i stanowisko służbowe p,zeprowadzającego badania: Szymon Gładysz, Główny
Specjalista ds. badań wyrobów budowlanych

A. oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: Praktiker Polska Sp.z o'o', Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa,
Market Budowlany w Zawadzie, ul. Dębowa 1, 46-023 Zawada

2. Data pobrania próbki: 14 lipca 2016 r.; nr protokołu pobrania próbki: 4

3. Data dostarczenia próbki: 27 lipca 2016 r'; nr protokołu przyjęcia próbki: 1/1

4. oznaczenie producenta: lzoterm Sp. J', ul. Słoneczna 2, 63-600 Kępno

5. oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: 09.05.16

6. Termin trwałoścl, ważności lub przydatności, o ile występuje: bez terminu

7. określenie sposobu opakowania próbki: Pobrano 1 paczkę wyrobu budowlanego o nazwie płyty
styropianowe EPS 032 FASADA EPS-EN 13163T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS11s-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100, o wymiarach 1000 x 500 x 100 mm, wyprodukowanego przez lzoterm Sp. J.
Boślak i M. Boślak, ul. Słoneczna 2' 63-600 Kępno. Wyrób owinięto folią i opatzono etykietą z
napisem ,,Próbka do badań'', opieczętowano pieczęciami o treści: opolski Wojewódzki inspektor
Nadzoru Budowlanego w opolu oraz oklejono taśmą pzylepną.

Wielkośé partliwyrobu budowlanego' z któĘ pobrano próbkę: 20 paczek

Wielkość (ilość' masa' obiętość) próbki: 1 paczka = 6 płyt: 1000 x 500 x 100 mm

Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specýlkacie techniczne, które zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U' z
2015 r. po2.2332).

Data przeprowadzenia badania: 28 lipca - I sierpnia 2016 r.

Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedz|bą laboratorium):
nie dotyczy
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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 otrzymania
ninĺejszego sprawozdania.



B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań:

oględzlny: dostarczono płyty bez uszkodzeń, W ilości wysta rczającej do pzeprowadzenia badań

Bada n ia Í|zy czno-chem iczne :

1. Sprawdzenie współczynnika przewodzenia ciepła l oporu cieptnego w temperaturze 1o'c -procedura badawcza według PN-EN 12667:2002 Właściwości cieptne materiałiw i wyrobiw
budowlanych - określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego _ Wyroby o dużym i średnim oporze cieptnym

- badania wykonano na prlbkach o grubościach nominalnych 100 mm
- prÓbki do badań klimatyzowano do stałej masy zgodnie z PN-EN 13163:20.ĺ3-05 p. 5.2
- gęstość prlbek okreŚlono zgodnie z PN-EN 12667:2002 p. 8.1.,í
- data wykonania badania: 28 lipca - 4 sierpnia 2016 r.

Szczegółowewynikibadańpzedstawionowzałryniazbadań

2. Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie - procedura badawcza według PN-EN 12O89:2O13-O7
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie _ okreśtanie zachowania przy zgĺnaniu
(metoda B)

- klimatyzowanie próbek: 6h w (23t5).c_ warunki badania: 27,o'c l 57 o/o wilgotności względnej
- data wykonania badania: 29 lipca 2016 r.

Szczegółowe wyniki badań pzedstawiono w Załączn@

3. Sprawdzenle wytrzymałości na rozciąganie pľostopadle do powierzchni czołowych - procedura
badawcza według PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izotacji cieptnej w budownictwie _ ökreśtanie
wytrzy m ałości n a rozci ąg a n ie p rostop ad le do powierzch n i czołowych

- próbki do badań klimatyzowano zgodnie z PN-EN 1607 p.6.4

SzczegółowewynikibadańprzedstawionowZałącznik@

nr próbki współczynnik
pzewodzenia ciepła [WmK]

opór.cieplny
Im'lKW]

I 0,0353 2,80
2 0,0350 2,83
3 0,0353 2,79
4 0,0354 2,80

wartoŚl średnia 0,0353 2,81
odchylenie standardowe 0,0002 0,02

n ie pewnoŚl rozszelzona 0,00'ĺ0 0,08

nr próbki wymiar próbek
lmml

wytrzymałośó
IkPa]

wartość
średnia
lkPal

odchylenie
standardowe

lkPal

niepewność
rozszerzona

ÍkPal
1

300x1 50x50
68,2

68,6 2,9 6,22 71,6
3 6s,9

nr próbk! wymiar próbek
[mm]

wytrzymałośó
IkPal

wartość
średnia
ÍkPal

odchylenle
standardowe

ÍkPal

niepewnośó
rozszerzona

ÍkPal
1

1 00x1 00x1 00

67,5

67,7 0,9 5,82 67,0
3 68,4
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Polskie Centrum Badań i Certvfikacji S.A. oddział w Gdańsku Laboratorium Wyrobiw Budowlanvch

4. Sprawdzenie reakcji na ogień - procedura badawcza wg PN-EN lso 11925-2:2010 Badania reakcji
na ogień _ Zapalność wyrobiw poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia _ Część 2:

Badania przy działaniu pojedynczego płomienia

- wymiar prÓbek do badań: 250x90x60 mm
_ prÓbki do badań klimatyzowano do stałej masy zgodnie z PN- EN lso 11925-2:2010 p.6
- warunki badania: 25,2"c,49 % wilgotnościwzględnej
- Warunki ekspozycji: powiezchniowa i krawędziowa; pzÓd itył prÓbki

- czas oddziaływania płomienia: 15s

badane cechy

oddziaływa n ie płom ien ia powierzch n iowe od strony przed n iej

próbkiwycięte wzdłuż próbkiwyclęte w popzek

1 2 3 1 2 3

zapalenĺe, +/- +

osiągnięcie 150 mm pzez płomienień, +/-

czas do osiągnięcia 150 mm

wystąpienie spadających kropel, +/-

zapalenie papieru filtracyjnego, +/-

badane cechy

oddziaływanle płomienia powierzchniowe od strony tyInej

próbkiwycięte wzdłuż pľóbki wycięte w poprzek

I 2 3 1 2 3

zapalenie, +/- + +

osiągnięcie 150 mm pzez płomienień, +/-

czas do osiągnięcia 150 mm

wystąpienie spadających kropel, +/-

zapalenĺe papieru filtracyjnego, +/-

badane cechy

oddziaływanie płomienia krawędziowe od strony przedniej

próbkiwycięte wzdłuż próbki wycięte w poprzek

1 2 3 1 2 3

zapalenie, +l-

osiągnięcie 150 mm pzez płomienień, +/-

czas do osiągnięcia 150 mm

wystąpienie spadających kropel, +/-

zapalenie papieru filtracyjnego, +/-

badane cechy

oddziaływanie płomienia krawędziowe od strony tylnei

próbkiwycięte wzdłuż próbki wycięte w poprzek

1 2 3 ,l 2 3

zapalenie, +/-

osiągnięcie 150 mm pzez płomienień, +/-

czas do osiągnięcia 150 mm

wystąpienie spadających kropel, +/-

zapalenie papieru filtracyjnego, +/-
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Polskie Centrum Badań i Certvfikacii S.A. oddział w Gdańsku Laboratorium Wvrobow Budowlanvch

lnne badania: brak

ocena ! interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokołu pobrania próbki wyrobu
budowlanego/ "'

Uwagi
Powyższa ocena i interpretacje dotyczą tylko badanej próbki'

Podana niepewność rozszezona wynika z niepewności standardowej pomnożonej plzez współczynnik
rozszerzeniak=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościw pzybliżeniu 95%.
oszacowana niepewność wyniku odnosi się wyłącznie do badanej próbki.

Nie zidentyfikowano zjawisk, które mogły wpłynąć na uzyskane wyniki'

Sprawozdanie spoządzono W
ełe*łrenieznei

Podpis przeprowadzającego
badanie

Główny Specjalista
ds. badań wyrobów b,;'ldowlanych

[,u'*,rU^vSzymon Gładysz

tzech egzemplarzach/Spra

lmię, nazwisko ipodpls
kierown i ka laboratorium

Kierown ik Laboratorium

er1
Anna KuliŚ

badana cecha wartość
deklarowana wynik pomiaru krýerium oceny ocena

wsplłczynnik
przewodzenia ciepła

Áo = 0,032
[W/m.K]

tr + 0,44. st = 0,035326
wyrlb nie spełnia

wymagań gdy:
Är<tr+O,44.s^

wyrlb nie spełnia
wymagań

opór cieplny Ro = 3,'ĺ 2
lmt.x/wl

R-"o, - 0,44' SR = 2,80
wyrób nie spełnia

wymagań gdy:
Ro ż R^ron - 0,44 '.sR

wyrlb nie spełnia
wymagań

wytrzymałośl na
zginanie

8S115
(1 15 kPa) 68,6 kPa

wyrób nie spełnia
wymagań gdy wynik
pomiaru jest mniejszy

niŹ wartoŚć deklarowana

wyrlb nie spełnia
wymagań

wytrzymałośl na
rozciąganie
prostopadle do
powierzchni czďowych

TR'ĺ00
(1 00kPa) 67,7 kPa

wyrlb nie spełnia
wymagań gdy wynik
pomiaru jest mniejszy

niŻ wartośl deklarowana

wyrób nie spełnia
wymagań

rekcja na ogień klasa E klasa E

wyrlb nie spełnia
wymagań gdy

w czasie 15 s ekspozycji
zasięg płomienia w
kierunku pionowym

przekroczy -
w ciągu 20 s od chwili
przyłoŻenia płom ien ia -
150 mm od miejsca jego

orzvłożenia

wyrÓb spďnia
wymagania
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