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Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

PĘty r polisĘrenu ekstrudowanego (XPS) Finnfoam FL300/30P gr.30 mm
Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny Ępu wyrobu: FL300/30P
I{azv,a i adres zlecajqcego przeproltadzenie bcłdań:

Małopolski Wojewódzki Inspektor |{adzoru Budowlanego
ul. Łotrzowska ó7
30-038 Kraków
Imię, nanl,isko i stanowisko słuzbowe przeprowadzajqcego badania:
Sabina Bryś- Laborant
Sabina Grześkowiak - Laborant
Bogdarr Kuźnik - Laborant

Halina Przybylska

-

Laborant

A.

Oznaczenie próbki

].

Miejsce pobrania próbki:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nt ż z ónia a3 .a4 .201'7 r.:
u sprzedawcy: CASTORAMA Polska Sp. z o.o.,0ż-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78,
miejsce pobrania: 30-418 Kraków, ul. Zakopiariska 62

2.

Data pobrania próbki:

03.04.201"I

3,

Data dostarczenia próbki:

07 .04

1.

Oznaczenieproducenta:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wy.robu budowlanego*

.2017

r..

nr protokołu pobrania

próbki:2

.;

nr protokołtł prĘ ęcia

próbki:

r

1

5l I7 l}t4-l

nr 2 z dnia 03.04.2017 r.:

JAB Finnfoam, KoĘbós str.5, Biruliśkćv.,LT-54469, Kaunas Reg., Litwa

5.

Oznaczenie serii lub partii produlrcyjnej albo inny element idenĘfikujqcy
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanegolpróbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 2 z dnia 03.04.2017 r.:
data produkcj i: 17 .07 .2016
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Termin trwałości,ważnościlub przydatności, o ile występuje*:

Zgodnie

z

Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu

budowlanego* nr 2 zdnia03.04.20|7 t.:
nie określa się
Olcreślenie sposobu opalwwania próbki

:

Próbki wyrobu do badń - pfiy styropianowe - zostały zabezpieczone folią koloru czdrnego,jak na
zdjęciu nr 1. Dostarczono je w foliowym opakowaniu fabryczrym z kolorowymi nadrukami, jak na
zdjęciu nr 2. Na opakowanie foliowe została naklejona takźe etykieta producenta zawierająca nazwę
produktu oraz deklarowarre wartości parametrów i eĘkieta Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zav,łierająca pieczątkę i parafkę fiak na zdjęiu nr 3). Dostarczona
przesyłka za:wierŃa 1 0 sztuk pĄrt styropianowych, w kolorze jasnożóĘm, j ak na zdjęciu nr 4.

Zdjęcie nr
B.

Zdjęcierr

Zdjęcie nr ż

1

3

Zdjęciew 4

Wielkośćpartii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 2 z dnia 03.04.ż017 r.:
1 paczka

9.

10.

Wielkość(ilość,masa, objęłość)próbki:

l

paczka (10 płyt) - próbka do badań

Przepisy, dokumenĘ norlnalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy
pob ieraniu i zab ezpie c zan iu pró

b

ki :

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki korrtrolnej wyrobu budowlanego*
nr 3 z dnia 12.0I.201'7 r.:
- art. 25 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia ża04 r, o wyrobach budowlanych (t.1. Dz.U. z2076 r.,

poz.1570).

1l.

Data przeprowadzenia badania:

ż4.05.ż0I7r.

-

26.07.2017 r,

12. Miejsce przeprowadzenia badania Qeślizostało przeprowadzone poza siedzibq laboratorium):
Nie do§cr"v-.
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Wyniki zleconych badań oraz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:

Do badań dostarczono 1 opakowanie wyrobu zawierujące 10 płyt styropianowych o wymiarach

(1235x585x30) mm. Powięrzchnia całkowita próbki ogólnej dostarczonego do badan wyrobu była
wystarczająca do przeprowadzęnia wymaganych badań, wynosiła nie mniej niż 1 m2 (łącmie
7,2 m'). Krótsry bok dostarczonych do badń p§t styropianowych próbki ogólnej był nie mniejszy
niż 300 mm miał długość585 mm. Wyrób był w stanie oraz wielkościumożliwiającej
przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.

i

'ablica

B

adania fizyczno-chemiczne

Lp.

Badana cecha

Metodyka badania

W_vniki badań próbek|)

1

2

3

4

0,03I72)

Współc4nnik przewodzenia ciepła w
temperaturze 10oC,

1

0,0317

WmK

wartośćśrednia, W/mK
odchylenie standardowe,

PN-EN 12667:2002
+ PN-EN
l3l64+A1:20l5-03
ZałącznikC

WmK

Opór cieplny w temperaturze l0oC,

m'l?W

wartośćśrednia, m'K./W
odchylenie standardowe. m'K/W

0,0315
0,0316
0,0316

0.000l
0,g5z)
0,95
0,95
0,95
0195

0
305

2.

Naprężenie ściskająceptzy |0 %
odkształceniu względnym, o16, kPa

311

PN-EN 826:2013-07

wartość średnia, kPa

J.

4.

Nasiąkliwośćwodą przy długotrwałym
zanlxzeniu,Wu,Yo

306
308
309

308
0,6

PN-EN 1208'l:2013-07
Metoda 2A

0,5

wartość średnia, o/o

0,6

Nasiąkliwośćwodą przy długotrwaĘ

2,0

dyfuzji, Wdu,Yo
wartośćśrednia, oń

1,8

PN-EN l2088:2013-07

1,9

o wymiarach (300x300) mm wyciętych z pllt omaczonych w laboratorium numerami: 1, 2, 3 i 4 próbki pocięto na
warst\łT o grubości (l0+l) mm i sęzonowano (90+2) dni w tęmperaturze (23+2)'C ilł,ilgotnościwzględne_i (50+5)9/0.
niepewnośćpomiaru: 0,00l6 WmK,
Lp. 2 -o wymiarach (l00rlO0x30) mm. wyciętych zpłyiy oznaczonej lv laboratorium numerem: 6. próbki sezonowano przez45
dni w temperaturze (23t2)oC i wilgotności względne_j (50*.5)%. nieper,vnośćpomiaru: 5 kPtl
Lp. 3 -o'i.łymiarach (200źOOx30) mm. wyciętych zp\Ą;, oznaczone.j w laboratorium numerem: 2. niepervność pomiaru: 0,17o,
Lp. 4 --o wymiarach (500x5O0x30) mm, rvyciętych z płlĄy oznaczonej w laboratorium numerem: 5; niepelvnośćpomiaru: 0.47o,
^
2)Uwzględniono
popralvkę wartości współczynnika przewodzenia ciepła. u."vzględniającą uszkodzenia porvierzcńni dla wyrobów

z naskórkiem, zgodnie z PN-EN I3l64+4l:20l5-03. załącznik C.
Poclane niepewności stanorvią niepewności rozszerzone przy poziomie ufhości około 95 oń i współczynniku rozszęrzenia k:2.
Klimatyzowanie, rvymiary próbek do badń, metod1, badań, rninimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymania jednego
wyniku badarria i rł,arunki szczególne zgodnie z PN-EN l 3 l 64+4 l :201 5-03
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Inne badania:

Nie doĘcą,.

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymi właściwościami
uĄrtkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 ,rProtokołu pobrania próbki
ll
wyrobu budowlane§o/
(Ocena/interpretacja zamieszczonew niniejszym spralłozdaniu nie sq objęte akredytacj@

Tablica

2

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymi włąściwościami
uĘtkowymi wyrobu budowlanego dla współczynnika przewodzenia ciepła i oporu
ciepIne
Wartość

Lp.

deklarowana
w zakresie
właściwości
użvtkowvch*

Badana cecha

Ocena

Wynik

wg kryterium

sprawdzenia

zZałącznil<a F, punkt F.1.2

0.03l7l)

poniewż nie jest spełniony warunek niezgodności:

PN-EN 13172:201ż

Współczynnik
przewodzenia ciepła w
1

temperaturzę 10'C.

OpórcĘlnyw

},D:0,033

WmK

wyrób spełnia wymagania
),D<L.+ 0,44

RD:O,90--

temperaturze 10oC,

m'K/W

"

S},

wyrób spełnia wymagania

poniervż nie jest spełniony warunek niezgodności:

0,952)

Ro>Rs.-0,44xSx

zgodnie z Deklaracjq właściwościujtkowych Nr. 002,FFL-20 ] 6-09-2 l z dnia 2 ] .09.20 ] 6 r.
zgodnie z Deklaracją właściwości
użytkowych Nr. 002-FFL-20l6,-09-21 . dnia 2].()9.2()]ó r. dta grubościnominctlnej badanej
próbki 30 mm,
Dwartośćobliczona z równania:
(),11 x Si_,wg Załqcznika F, punkt F.].2 PN-EN t3]72:2()12,
^<,+
gdzie: ),pło wartośćdeklarowana
wspołcrynnika przeluod:enia ciepła, Wl'm K,
),;,- to wartośćśrednia współcz_vnnika przeltod:enia ciepła z czterech w*yników ponliarów, Wint K.
S ; o odc hyl e n ie s t andardow e cz ter e c h v,y ni ków p o mi ar óv, W,' nl K.
*

-"

t

2)wartośćobliczonazrównania: Rł, -0,11 xSn,wgZałqcznikaF.punktl'.1.2 PN-EN 13172:2012.
gclzie: Rp to ll,clrtośćtleklarowtma oporu cieplnego, m' K.'W',
R_;,

to wartośćśredłliaoporLt cieplnego : c:terech **ynikóvl pomiaró**,
o d c hy l e ni e s t a ntła r d o *- e c z t e r e c h w y ni ków p o m i a r ów, m) K,t Il'.

*'K/W,

S to

Tablica

3

Lp.

Ocena i interpretacja wyników badań ną zgodnośćz deklarowanymi właściwościami
uzytkowymi wyrobu budowlanego dla naprężenia ściskajqcego przy ]0oń odkształceniu
względnym, nasiqkliwości wodq przy długotrwałym zanurzeniu, nasiqkliwości wodq
/I a
łfuzii
Wańość
Wynik
deklarowana/klasa/poziom

Badana cecha

w zakresie właściwości

badania

użvtkowvch*

1

Ocena

Naprężenie ściskające
pt zy 10oń odkształceniu
względnym, o10, kPa

300

308

nie mnie.i niz 300

wyrób spełnia
wymagania

długotrwaĘm zanurzeniu,

o-7

0,6

nie więcej niż0,7

wyrób spełnia
wymagania

2

1,9

nie więcej niż 2

wyrób spełnia
wymagań

Nasiąkliwośćwodą przy
2

Kryterium oceny

WL(T), %
Nasiąkliwośćwodą przy
J

długotrwĄm dyfuzji.
Metoda całkowitego
zarturzęnia.

*

WD(n.

%

zgodnie z Deklaracjq właściwościużytkowych Nr. 002-FFl.-20l6-09-2

Uwagi:

brak
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Powyższa ocena i
badanej próbki*.

Sprawozdani e z badań nr

interpretacje

,i

Bryś^. ł^
:

Sabina Grześkowiak L,"l

Bogdan
Halina

Kuźnik [_

r.łUvl.k'ufE
mgr Evłbtfna Kaputa-'

(podpis przepror.vadzaj ącego badanie)
*

(imię. naz."r,isko i podpis
kierorr llika lahoratoriLlm

Niepotrzebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badń w
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ldoĘcząĘlko

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.
Sabina

7 5 / 17 /

I7 l
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1

