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SPRAWOZDANIE Z BADAr\i NR 4287/111/2021 

1. 0krelenie sposobu opakowania próbki: 

2. Miejsce przeprowadzenia badania: 

Cement pucolanowv CEM IV/B(V-W) 32,5R 

Mazowiecki WojewOdzki lnspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie 

ul. Czereniowa 98, 02-456 Warszawa 

Matgorzata Chabinka — laborant; Wiestawa Kostera — laborant; Anna Kurek-

Warcho{ — laborant, Pawet Tomski — laborant 

u sprzedawcy: ,,LEROY-MERLIN Polska" sp. z 0.0. 

sklep Warszawa Marsa, ul. Marsa 56C, 04-242 Warszawa 

05-10-2021., nr protokotu pobrania próbki wyrobu budowlanego: 1 

(nr akt sprawy: WWB.7782.1.13.2021.AG) 

07-10-2021, nr protokotu przyjcia próbki: 20/FC z dnia 07-10-2021 r. 

ARTCEM Tpiriski i Wspólnicy Spótka Jawna, ul. Dostawcza 6, 93-231 tOd 

17.09.21 

90 dni od daty produkcji 

PrObka pobrana losowo z iloci wyrobu udostpnionego przez ww. 

Sprzedawc. Wielko pobranej próbki: 1 opakowanie. 

PrObk zabezpieczono foli, tamami z nadrukiem Wojewódzki lnspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Warszawie, przyklejono naklejki z napisem 

,,PrObka wyrobu budowlanego", ponadto zabezpieczono wyrób plombami 

holograficznymi 0 nr WINB —00439, WINB —00440 

Brak danych — art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych 

1 opakowanie o wadze 25 kg 

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 215), 

- rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015 r. w sprawie próbek wyrobáw budowlanych wprowadzonych do obrotu 

lub udostpnianych no rynku krajowym (Dz.U. 2015, poz. 2332 z póin. zm.). 

od 07-10-202 1 do 09-11-2021 

Miejsce wykonania badania wytrzymatoci na ciskanie po 2 i 28 dniach wg 

PN-EN 196-1:2016-07, statoci objtoci (rozszerzalnoci) wg PN-EN 196-

3:2016-12 - FERROCARBO Sp. Z 0.0. Zaktad Badari Laboratoryjnych w 

Proszowicach. Miejsce wykonania badania statoci objtoci (zawartoci 

SO3) oraz zawartoci chlorkOw wg PN-EN 196-2:2013-11 - FERROCARBO Sp. 

z 0.0. Zaktad Badari Laboratoryjnych w Krakowie. 

Typ I nazwa wyrobu budowlanego, którego 

próbk poddano badaniu: 

Nazwa I adres zlecajcego przeprowadzenie 

badar: 

lmi, nazwisko I stanowisko s{u±bowe 

przeprowadzajcego badania: 

A. 0znaczenie próbki: 

1. Miejsce pobrania próbki: 

2. Data pobrania prObki: 

3. Data dostarczenia próbki: 

4. Producent: 

5. 0znaczenie serli lub partil produkcyjnej 

albo inny element identyfikujcy: 

6. Termin trwaIoci, wa±noci lub 

przydatnoci, 0 ile wystpuje 

7. Wielko serli lub partil produkcyjnej, z 

której pobrano prObk: 

8. Wielko (ilo, masa, objto) 

pobranej próbki: 

9. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub 

inne specyfikacje techniczne, które 

zastosowano przy pobieraniu 

I zabezpieczaniu próbki: 

10. Data przeprowadzenia badania: 
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0wiadczenie: 
Wyniki badar odriosz si wytcznie do otrzymanej prObki. Sprawozdanie z badar moze byc powielone tylko w caIoci. Czciowe 
powielanie wymaga pisemnej zgody Zakiadu Badar Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z 0.0. 
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B. Wyniki zieconych badañ oraz identyfikacja zastosowanych metod badatI 

OgIdziny: próbka dostarczona do laboratorium bez uszkodzeñ, w iIoci wystarczajqcej do wykonania 
badañ (25 kg) 

Badania fizyczno-chemiczne: 

Badana wtaciwo Norma badawcza 

1.  Wytrzymato na ciskanie (wczesna p0 2 dniach) PN-EN 196-1:2016-07 

2.  Wytrzymao na ciskanie (normowa p0 28 dniach) PN-EN 196-1:2016-07 

3.  Stato objtoci (rozszerzaIno) PN-EN 196-3:2016-12 

4.  Stato objtoci (zawarto siarczanów SO3) PN-EN 196-2:2013-11 

5.  Zawarto chlorkOw CI PN-EN 196-2:2013-11 

1. Badana waciwo: Wytrzyma{o na ciskanie (wczesna p0 2 dniach) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R 

WytrzymaIo no .ciskanie pa 2 

dniach, MPa - 

9 54 + 0 69 
PNEN 196- 

1:2016-07 

2. Badana wtaciwo: Wytrzymao na ciskanie (normowa p0 28 dniach) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R 

Wytrzymato na ~ciskanie PQ 28 

dniach, MPa - 

33 2 + 2 2 
PN-EN 196- 
1:2016-07 

3. Badana wIaciwo: Stato objtoci (rozszerzaIno) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari 

Metoda badania 

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R 

Stao objçtoci, mm 
PN-EN 196- 
3:2016-12 
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4. Badana wTaciwo: Statoá objtoci (zawarto siarczanOw SO3) 

Rodzaj badania 

Wyniki badar'i ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R 

Zawarto~c siarczanOw SO3, % 2.07 ± 0.11 
PN-EN 196- 
2:2013-11 

5. Badana wtaciwo: Zawarto chlorków CI 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 

Cement pucolanowy CEM !V/B(V-W) 32,5R 

Zawarto chlorkOw CI, % 0.044 ± 0.012 
PN-EN 196- 
2:2013-11 

Inne badania: nie ziecono 

Powysze wyniki dotyczq wy1qcznie badanych próbek. 

Podane wartoci niepewnoci sq niepewnociq rozszerzonq obiczonq dia poziomu ufnoci 95% I wspótczynnika k=2. Wyniki I 

zwiqzana z nimi niepewno nie obejmujq etapu pobierania próbek. 

C. Stwierdzenie zgodnoci z dekiarowanymi wtaciwociami uzytkowymi wyrobu 

budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protoko$u pobrania próbki wyrobu budowlanego/ I próbki kontrolnej 

wyrobu budowlanego" 

WytrzymaIo na ciskanie - wczesna 

Producent dekiaruje dia cementu wytrzymaTh no ~ciskanie wczesnq ~ 10,0 MPa 

Badanie zostao wykonarie na próbce cementu o nazwie Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskariy wynik wytrzyma{oci na ciskanie - wczesnej pa 2 dniach 9.54 MPa potwierdza, 

ze wyrób nie spetnia wymagania dia dekiarowanych wartoci wytrzymatoci na ciskanie - wczesnej p0 2 dniach. 

Wytrzvmato na ciskanie - normowa 

Producerit dekiaruje dia cementu wytrzymato no ciskanie normowq ~ 32,5 MPa i~52,5 MPa 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement pucolanowyCEM IV/B(V-W) 32,5R zgodnie z wymagarliami 

normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskany wynik wytrzymatoci na ciskanie - riormowej p0 28 dniach 33.2 MPa potwierdza, 

ze wyrób spetnia wymagania dia dekiarowanych wartoci wytrzymatoci na ciskanie - normowej pa 28 dniach. 
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SPRAWOZDANIE Z BADAr NR 4287/111/2021 

Stato objetoci - rozszerzaIno  

Producent dekiaruje dia cementu stato objto.ci - rozszerzaIno5 ~ 10mm 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement pucolanowyCEM IV/B(V-W) 32,5R zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 196-3:2016-12. Uzyskany wynik statoci objtoci 0 mm potwierdza, ewyrOb spetnia  wymagania dla 

dekiarowanych statoci objtoci - rozszerza lnoci. 

Stalos objetosci - zawartoc 503 

Prod ucent dekiaruje dla cementu sta1o~ objqtoci - zawarto S03 ~ 3,5 % 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 196-2:2013-11. Uzyskany wynik zawartoci siarczanów 503 2.07 % potwierdza, ±e wyrOb spetnia  wymagania 

dla dekiarowanych wartoci statoci objtoci - zawartoci SO3. 

Zawarto chlorków CI 

Producent dekiaruje dla cementu zawarto.f chlorków ~ 0,10 % 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement pucolanowyCEM IV/B(V-W) 32,5R zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 196-2:2013-11. Uzyskany wynik zawartoci chlorków 0.044 % potwierdza, e wyrób spelnia  wymagania dia 

dekiarowanych wartoci zawartoci chlorków CI. 

Powysze stwierdzenie nie uwzgIdnia wartoci niepewnoci wyników, je±eli zostaty podane w czci B sprawozdania. 

D. Opinie i interpretacje - 

Sprawozdanie sporzdzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanic sporzgdzono w pot3ci cickt roniczncj.* 

(podpis przeprowadzajcego badanie) ** 

(imi, nazwisko I podpis kierownika Iaboratorium)** 

* Niepotrzebne skreIk. 
** Sprawozdanie z badar sporzdzone w postaci elektronicznej opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym tub podpisem osobistym 
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