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Korekta do sprawozdania z badań nr SBl594lt7
dotyczącego próbki zidenĘf ikowa nej jako: L287 l z| t7
Typ inazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:Zaprawa murarska G.
Nazwa iadres zlecającego przeprowadzenie badań: Wojewódzki lnspektorat Nadzoru Budowlanego
w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19.

stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:
Tadeusz Kaciczak - starszy technik, Jerzy Balacha - specjalista inżynieryjno-techniczny.
lmię, nazwisko

i

A. oznaczenie próbki
1. Miejsce pobranĺa próbki: u sprzedawcy: ClUREX-4 Łukasz Ciura, ul. WładysławaJagiełły 17 C,

45-920 Opole.
2. Data pobrania próbki: 73.09.20L7 r.; protokół pobrania próbkiwyrobu budowlanego: nr 1.

3. Data dostarczenia próbki: 15.o9.2oL7 r.; nr protokołu przyjęcia próbkido badań: L287/zh7.
4. oznaczenie producenta: Zakłady Chemiczne ANSER

- Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 28,

39-400 Tarnobrzeg.
5. oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: data produkcji: L8:o5:2ot7

10:06
6. Termin trwałości,ważnościlub przydatności, o ile występuje: okres gwarancji: L2 miesięcy

7. określeniesposobu opakowania próbki: próbka w oryginalnym opakowaniu

- worek 25 kg owinięty
folĺą i opatrzony etykietą z napisem ,,Próbka do badań", opĺeczętowany pieczęciami o treści:opolski
Wojewódzki lnspektor Nadzoru Budowlanego w opolu oraz oklejony taśmąprzylepną

8. Wielkośćpartiiwyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: 29 worków

9' Wielkość(ilość,masa, objętość)próbkĺ: 1 worek o wadze 25,0 kg
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy
pobieraniu izabezpieczaniu próbki:Art.25 ust. ]" i2 ustawy z dnia ].6 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz' U z ŻoL6 r. poz. L570), Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2aL5 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do

obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (Dz'U. 2015 r., poz.233Ż|
]"]..
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Data przeprowadzenia

badania: 20.09.2oL7 _21'.L2.Ż0I7
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Formularz FB-5/S-1"8
Korekta do sprawozdania z badań nr SB/594/Ĺ7
dotyczącego próbki zidentyfikowanej jako: L287 /zl L7

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeślizostałowykonane poza siedzibą laboratorium):B. Wynikizleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: próbka dostarczona w stanie oraz ilościumożliwiającej przeprowadzenĺe badań w zleconym
za

kresie

Bada nia
Íl la fizvczno-chem
Í|o

i

ztte:

UMOWA/ZLECENIE NR

675t3L143817

ldentyfikator próbki

1287ĺz]17

Sposob przygotowania i
warunki przechowywania
probki w Laboratorium ICiMB
oddziałSiMB w Krakowie

NR SPRAWY

s8,51 0-145/1 7

Dostarczoną próbkę suchej zaprawy (25 kg) uśredniono poprzez dokładne jej wymieszanie.

Z uŚrednionej prÓbki pobrano:
- około'ĺ9 kg zaprawy, ktore stanowiły prÓbkę badawcząiumieszczono jąw szczelnych pojemnikach,
- około 6 kg, które przeznaczono na próbkę archiwalną i umieszczono ją w szczelnym pojemniku'
Przezcały okres badań prÓbki przechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze 20t2oC'

próbki świeżejzaprawy

Świeżązaprawę uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z wodąw ĺlości4,1ll25kgzgodnie
z normą PN-EN 1015_2:2000' llośiwody podana przez Producenta na opakowaniu: 4,1 ll 25kg'

Stosunek woda/zaprawa

0,164, tj. 369 mlwody na2250 g suchej zaprawy

Sposób przygotowania

Zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 10'ĺ 5-3:2000; PN-EN 101 5-3:2000/A'1 :2004;

PN-EN 1015-3'20001A2'.2007, PN-EN 1015-11:2001;PN-EN 1015-11.20011A1'.2007, PN-EN 1015-'18:2003,
PN-EN 1015-'ĺ9:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1 :2005

Warunki badania

WYNlKlBADAŃ

Właściwości

Lp

2

1

Wartość
średnia
niepewność-)

ź

Wynikioznaczeń

Badanie według

4

3

5

PN'EN 1015-3;2000 Metody badań zapraw do
Konsystencja Świeżej
zaprawyĺ),

6p

oĘt

ĄEa

254

254

254.4

murow - Część3: określenie konsystencji
świeżejzaprawy (za pomocąstolika rozpływu),
wraz z wprowadzającą do niej zmiany
PN-EN 1015-3:2000/A1 r2005 oraz

PN-EN
PN-EN

2,

WytrzymałoŚĆ na
Ściskanie, N/mm2

I
J,

Absorpcja wody,
kg/(mz. mino's;

1)

'18,50

0,20

17,70

020

17,55

0,15

17,50

0,20

17,00

0,20

17,00

0,20

17,5t2,1

0,20r0,05
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01 5-3:2 000 I A2'.2007

01 5-1 1 12001 Metody badań zapraw do
murów * Część11: określenie wytrzymałości na
zg i n anie i śclskanle stw ard n i ałej zapľ awy, wr aZ z
wprowadzającądo niej zmiany PN_EN 101511"2001tA1.2007
1

PN-EN 1015-18''2003 Metody badaĺi zapraw do
nurÓw _ Część18: Określenĺewspolczyĺlllika
absorpcji wody spowodowanej podcĺąganienl
kapĺlanly ĺn stw ard ni ał ej Zaprawy

Wykonanie badania pľz dstawionego w tabeli Lp í lesŕ konieczne z uwagĺ na wynagania norny PN-EN 1015-11:2001;
PN-EN 1015-11:2001/A :2007, PN-EN 1015-18:2003, PN-EN 1015'19 2000 i PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych prÓbek' Sprawozdanle z badań bez pisemnej zgody |aboratorium badawczego nie może byi powieIane
inaczei iak tvlko w całoŚci'
') PodanewartoŚci niepewności sąniepewnoŚciąlozszerzonąobliczonądIa poziomu ufnoŚci 95% iwspiłczynniku k=2 inie uwzg|ędniająetapu pobierania
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Formularz FB-5/S-18

Korekta do sprawozdania z badań nr sB|594ĺL7
d otyczącego próbki zide ntyf kowa nej ja ko : L287 ĺ z l t7
i

lnne badania: brak

ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymiwłaściwościamiużytkowymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4,,Protokołu pobrania próbki wyrobu budowIanego/Bř{ábłđ
"n1 t

1.. Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw murarskich wg PN-EN 998-2:2012:

.
o

z'

Wytrzymałośćna ściskanie dla klasy M5: wynĺk > 5 N/mm2,
Absorpcja wody: wynĺk Ś wartośćdeklarowana,

użytkowe
Dla badanej Zaprawy Murarskiej G Producent deklaruje następujące właścĺwości
wyrobu (DWU nr 2A - CPR):
Wytrzymałośćna ściskanie: klasa M5,
Absorpcja wody: Ś o,38 kg/(m' ' min0'5),

.
o
3'

Na podstawie przeprowadzonych badań (przy iloścĺwody4,L l/25kesuchej zaprawy) uzyskano
następujące wyniki (wartości średnie):
Wytrzymałośćna ściskanie: 17,5 N/mm2 - wynik zgodny z deklarowaną klasą,
Absorpcja wody: O,2O kg/(m2. min0'5) - wynik zgodny z wartościądeklarowaną,

.
o
Uwagi:

Powyższa ocena i interpretacja dotyczą pobranej próbki' ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym

sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach'

.

Kierownik

Zakładu Betonów, Zapĺaw iKruszyw

Adiunkl

Ln.z..

Z1

NąÄ*pJ'pi-ĺ*,r

(podpis przeprowadzającego badanie)

J/J

I)rinż.,H-.łľ.Lmri:ay*)ä-(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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