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(pieczęó nagłówkowa laboratorium;
w sprawozdaniu sporządzon)im w postaci
elektronicznej - nazwa i adres laboratorium)

Kraków, 29,06.2017

(miejscowośó, data)

Sprawozdanie z badań nr 2ll20l7

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: BOLIX E elasĘczny klej do
płlrtek ceramicznych klasa CZTE

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Krakowie, ul. Łobzowska 37, 30-038 Kraków

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: Adam Wiśniewski - Starszy
technik
A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy Pana Eryka Targosz prowadzącego działalnośó gospodarczą
pod nazwą Firma Handlowa Eryk Targosz,34-323 Ślemień, Las, ul. Rajska l; miejsce pobrania próbki
34-106 Mucharz 3 l0

2.Datapobrania próbki: 04,05.20I'7 r,; nr protokołu pobrania próbki: 1

3. Data dostarczenia próbki: 05.05.2011 r.; nr protokołu przyjęcia próbki: 1512011

4. Oznaczenie producenta: BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Ż:yvviec

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: data produkcji 16.01,1'1

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: l2 miesięcy

7. Określenie sposobu opakowania próbki: próbka w opakowaniu handlowym, dodatkowo zapakowana
w biaĘ worek, Opatrzona z naklejką zpieczęciami Małopolskiego WINB

8. Wielkośó partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: l2 worków po 25 kg

9. Wielkość (ilośó, masa, objętość) próbki: 1 worek :25 kg
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l0. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy
pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
- art,25 ust.1 i2ustawy zdnia 16kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych (t.j.,Dz.IJz2016r.
poz.1570)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia ż0l5r. w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (t, j., Dz.U.
2015 poz.2332)

l l . Data przeprowad zenia badania: 1 5. 0 5,20 l'l - 20.06.ż0 1 7

12. Miejsce przeprowadzenia badania (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium): nie doĘczy

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: Próbka dostarczona w opakowaniu handlowym w stanie oraz ilości umoż|iwiającej
przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.

B adan ia ftzy czno - chem iczne :

Inne badania: brak

Właściwość / Wyniki oznaczeń

Wańość
średnia

wytrrymałości,
[N/mm2l

Badanie
według

Wytrzy m ałość złącza wyrażo na j ako : przyczepn ość początkowa, [N/m m2]

1,6 (+ g,3;
PN-EN

l 348:2008.
p.8.2

Siła rozciągającą [N] 4240 3330 4880 4720 4670 3350 3290 4l80 2990 4020
Wytr4tnałość, [N/mm2] 7,7 1,3 I,9 I,9 t,9 1,3 1,3 |,7 I,2 I,6
Rodzaj miszczenia połączenia */ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF_A CF-A CF-A CF_A

Trwalośćwwarunkachdziałaniawody/wilgociwyrażon'ja

1,0 (+ 6,2;
PN-EN

l348:2008,
p.8.3

Siła rozciągająca, [N] 2500 2520 2400 28l0 ż320 2480 2650 2430 2130 2140
Wytrzymałość, [N/mm'] 1,0 1,0 1,0 1.1 0,9 1,0 1.1 1,0 0,9 0,9
Ro dzaj miszczenia p ołączenia * / AF-T AF-T AF_T AF_T AF-T AF_T AF-T AF-T AF-T AF_T

Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu
termicznym, §/mm2]

1,0 (+ 9,2;
PN-EN

1 ą4R.rnoR
Siła rozciągająca, |N] 2160 2320 3 100 27I0 2220 2180 2460 25l0 2600 23l0
Wytrzymałośó, [N/mm'] 0,9 0,9 |,2 1.1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 p.8.4
Rodzaj miszczenia połączenia */ CF-A CF-A cF-A CF-A CF-A CF-A CF_A CF-A CF-A CF_A

Trwałość w warunkach cykli zamrażania - rozmrażania wyrażona jako: prryczepność po cyklach zamrażania _
rozmrażania, [N/mm2l

1Al/+n?\
PN-EN

l 348:2008,
p.8.5

Siła rozciągająca, [N] 3840 4070 4150 4080 4140 3970 3890 4l60 4040 4080

Wytrzynałość, [N/mm'] 1,5 I,6 I,7 I,6 7,7 |,6 |,6 |,7 I,6 7,6
Ro dzaj miszczenia poł ączenia* / CF-A CF_A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A cF-A CF-A
Wartość średnią obliczono zgodnie z wymaganiami właściwej normy, !i. po odrzuceniu wyników oatiega;ąCyctl więce; niz + zo "z" oa
wańości średniej
*/ stosowarro oznaczeniazniszczeniapołączeń zgodnie z opisem podanym w normie PN-EN l2004+4|:20l2 to jest:
AF-S - zniszczenie na granicy faz pomiędzy klejem i podłożem,
AF-T - zniszczenie pomiędzy płytką a klejem
BT - zniszczenie między pły.tką a elementem z uchw}tem do rozciąganią

CF-S, zniszczenie w warstwie podlożą
CF-T - zniszczęnię w płytce ceramicznej
CF-A - zniszczenie w warstwie kleju (zaprawy)

Podane wartości niepewności wyników są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %
i współczynniku rozszerzenia k:2 i nie uwzględniają etapu pobierania próbek. Sprawozdanie z badań bez
pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może byó powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczeń
dołczą wartości średnich. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek

Strona 2 z 3 wydanie 1 (2017-01-02)



7akład Gipsu iChemii Budowlanej 10-34/KTG

Sprawozdanie z badań nr2|12017

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ,,Protokołu
budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 1'':

właściwościami uĘtkowymi
pobrania próbki wyrobu

właściwości

Deklarowane
właściwości

uĄrtkowe wyrobu
budowlanęso

Wańośó
uzyskana

Ocena

Wytrzymało śó ńącza v,yrńona jako prą,czepnośó
początkowa, [N/mm2l

> 1,0 7,6 ZGoDNY
Trwałość w warunkach dzińania wody/wilgoci wyrażona
jako prryczepność po zanurzeniu w wodzie , [N/mm2l

> 1,0 1,0 ZGoDNY
Trwałość w warunkach kondycj onowania./starzenia
termicznego wyrażona jako prryczepność po starzeniu
termicznym, [N/mm2l

> 1,0 1,0 ZGoDNY

Trwałość w warunkach cykli zamrażania i rozmrńania
wyraźona j ak o pr zy czępno ść po cyklach zamr ażania-
rozlnrażania, §/mm2l

> 1,0 |,6 ZGoDNY

Uwagi: Zamieszczona w sprawozdaniu opinia i interpretacja wyników zbadań nie jest objęta akredytacją

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

z-ca kierownika zakladr,
Gipsu i 
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(imię, nazwisko i podpis kierownika
Zal<ładu Gipsu i Chemii Budowlanej)
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