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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

1

76117 l27 6lWI-1

(liczba stron: 5)

Typ i nazwawyrobu budowlanego, Hórego próbkę poddano badaniu:

PĘĘ sĘropianowe IIYDROSTOP EPS

P-100, gr. 120 mm

Niepowtarzalny kod iden§rfikacyj ny łpu wyrobu ;
EPs EN 13163 Tl-L2-w2-sb2-P5_Bs150_Cs(10)100-Ds(I92_Ds(70,-)2-DLT(1)5_WL(T)4_}vD(v)5
P\rty sĘropianowe ITYDROSTOP EPS P-100

Naała i adres zlecajqcego przeprowadzenie badań:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Łobzowska 67
30-038 Kraków
Imię, naałisko i stanowisln słuZbowe przeprowadzajqcego badania:
Sabina Bryś- Laborant
Sabina Grześkowiak - Laborant

Bogdan Kuzrik - Laborant
Halina Przybylska - Laborant

A.

I.

Oznaczenie próbki
Miejsce pobrania próbki:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 1 z dnia I7.a8.20I7 t.:
u sprzedawcy: Iózęf \MiteĘ Siołkowa 437,33-330 Grybów, Robert Ząber, Łabowa 10b, 33-336
Łabowa, Robert ZŁocki,33-334 Kamionka Wielka 343, wspólnicy spółki cywilnej X-bud handel s. c.,
miejsce pobrania próbki: 33-3ż2 Korzenna bln (BazaMagazynowa)

2.

Data pobrania próbki:

17.08.2017

r.;

nr protokołu pobrania

próbki:

3.

Data dostarczenia próbki:

ż2.08,2017

r.;

nr płotokołu przyjęcia

próbki: 176117lM-I

4.

5.

1

Omaczenieproducenta:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr I z dnia I7 .08.2017 r.:
DOM-STYR Z.Igies i Wspólnicy S. J. , ul. Marfyniaków 8,43-603 Jaworzno
Oznaczenie serii lub partii produkryjneJ albo inłly element identyfikujqcy
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wlrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr I z dnia 17 .08.2017 r.:
Data produkcj i: 20 l 07 DaI7
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6.

I'7

6l 17 lż7 6/M-

1

Termin trwałości,ważnościlub przydatności, o ile występuje*:

Zgodnie

z

Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu

budowlanego* nr 1 z dńa
nie określa się
7.

Sprawozdanie z badań rlr

17

.08.2017 t.:

Olcreślenie sposobu opalrowania próbki :

Próbki wyrobu do badan - płyty styropianowe - zostĄ zabezpieczone papierem pakowym, jak na
zdjęciu nr 1. Do'starczono je w foliowym opakowaniu fabrycznym z nadrukiem nazlwy wyrobu, jak
na zdjęciu rlr 2 oraz eĘkietą Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak na zdjęciu nr 3.
Dostarczona póbka zawietŃa 4 sztuki pĄń styropianowych, formowanych w kolorze niebieskim, jak
na zdjęciach nr 4 i nr 5.

Zdjęcienr I

Zdjęciew 4
B.

Zdjęcie rlr 2

Zdjęcie nr

Zdjęcie nr

3

5

Wielkośćpartii wyrobu budowlanego, z hórej pobrano próbkę:
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanegolpróbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 1 z dnia 17.08.20|7 r.:
6 paczek

Wielkość(ilość,masa, objętość)próbki:

I paczka (a płlłv)

l0.

Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje technicme, które zastosow(mo przy

pob ieraniu i zab ezp

ie cz aniu próbki :
Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*
nr 1 z dnia fi.a8.2al7 r.:
art.25 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlartych (Dz.U. z20I4 r.,

-

poz.883 zp6źn.zm.).

11. Data przeprowadzenia badania:
SZB/NB - wyd. 02 z dnia 01 .03,20,t6 r.
lMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach

13.09.2a|7 r. + 10.1L2aI7 r.
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Sprawozdanie z badań nr I'16117lż16lM-1

I2.

Miejsce przeprowądzenia badania (jeślizostało przeprowadzone poza siedzibq laboratorium):
Nie dotyczy.

B.

Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:

Do badń dostarczono 1 opakowanie wyrobu zawierające a

pŁvt styropianowych o wymiarach
(1195x6O0x120) mm. Powierzchnia całkowita próbki ogólnej dostarczonego do badań wyrobu była

wystarczająca do przeprowadzenia wymaganych badań, wynosiła nie mniej niż I m2 (łącznie
ż,9 m'). Krótsry bok dostarczonych do badń płyt styropianowych próbki ogólnej był nie mniejszy
niż 300 mm i miał długość600 mm. Wyrób był w stanie oraz wielkościumożliwiającej
przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.
'ablica

B adani a fizyczno-chemic

Lp.

Badana cecha

Metodyka badania

Wyniki badań próbek|)

1

)

3

4

0,0355
0,0350
0,0352
0,0354

Współczynnik przewodzenia ciepła w

temperaturze 10'C, W/mK

1

PN-EN 72667:2002

wartośćśrednia, W/mK
odchylenie standardowe, W/mK

0,0353
0,0002

metoda czujnika
strumienia cieplnego

3,28

Opór cieplny w temperaturze 10oC, m2IłW
wartość średnia, m'K,iW
odchylenie standardowe.
2.

3,39

3,30

3,40
253
256
258

PN-EN 12089:2013-07
metoda

B

256
l36
137

PN-EN 826:2013-07

139

l37

Nasiąkliwośćw odą przy długotrwaĘm

zanurzeniu. Metoda całkowitego zanxzsńa,

Wwoń

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

3,9
3,4
3,4

PN-EN 12088:2013-07

3,6
3,8
3,6

wartość średnia, %

Absorpcja wody przy dfugotrwałej dńlzji.
Metoda całkowitego zanufzenia, W6u,
wartość§yędnia,yo
o wymiarach (600x600x116) mm wycięĘch
wyciętych z

0,02

0,01

Wytrzymałośćna zginanie, o6, kPa

-

3,4|

37q

wartośćśrednia, kPa

5.

3,43

3,31

m'IłW

wartośćśrednia,kpa
Napręźenie ściskające przy I0 7o odksaałceniu
względnym, ot6, kPa

4.

3,3 8

110

pM omaczonych w laboratorium numerami:
pĘt

3,7
1. 2.
2,33

i 4,
4. badanie wykonano na próbkach
po Ścięciu profili, niepewność pomiaru: 0, 0017 WmK, **wartości oporu cieplnego obliczone dla grubości nominalnej badanej próbki.
tj. 120 mm. Szczegółowe wyniki i warunki badania podano w tablicy 1a,
LP, 2 - o wymiarach (300 x 150 x 50) mnr, wycięĘch zpłyly oznaczonej w laboratorium numerem 3, rozstaw między podporami L:250 mm.
wszystkie próbki uległy złamanirr, badanie wykonalo na próbkach po ścięciu profili, niepewność pomiaru: 7 kPa.
1

Lp.3-owlłniarach(150xl50xl13)mm_wyciętychzpł5Ąyoznaczonejwlaboratoriumnumerem:3,badaniewykonanonapróbkachpo

|,p.4

ścięciu profili. niepewność pomiaru: 7 kPa,
o w}łniarach (200 x200) mm, wyciętych zpłyĄy oznaczonej numerem: 4, niepewność pomiaru: 0,1oń.

Lp.5-owymiarach(500x500)mm,wyciętychzpł7toznaczonychnumerami:li2,niepewnośćpomiaru:

0.2%.

Podane niepewności stanowią niepewności rozszęrzone przy poziomie ulhościokoło 95 % i współczlłrniku rozszerzenia k:2.
Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badan, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymania jednego wyrriku badania
i warunki szczególne zgodniez PN-EN l3163+41:20l5-03.
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B adan i a

fi zyczn

o -c

Sprawozdanię zbadań nr l7

hemi c zne,

,al

badanie współcz
Lp.

crc,

Wyniki badań

właściwość
Próbka

1

Próbka 3

Próbka 2

)

1

6/ 17 l27 6ll|i4-1

Próbka 4

3

l16,4

l16,4

116,3

21,4

2L,5

1

Grubość próbki, m

2.

Gęstośćsezonowanego materiału poddanego badarriu,

_]_

Względna zmiarra masy podczas sezonowanią

0,0

00

0.0

4.

Względna zmiana masy podczas badanią

0,0

() ()

0,0

0,0

5.

Zmiany grubości (i objętości) podczas badanią mm (mm3)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

6.

Średnia róZnicatemperatury

,l

Średnia temperafura badania "C

,

klm3

przez próbkę podczas badanią

21,6

K

8.

Temperafura środowiska otaczającego aparat podczas badanią "C

9.

Gęstośćstrumienia ciephego przepływającego przez próbkę
podczas badanią Wm2

1

15,5

2 1,8

0,0

20

ż0

20

20

l0,01

10,01

I0,02

l0,01

2l

2I

żI

ż1

6,102

6,054

6,045

6,082

Grubośó badanej próbki: zmierzona w aparacie pod obcipeniem pł}tą aparatu.
Pomiary,wykonano w aparacie FOX 600 - rłT,miar sekcji pomiarowej: (254 x 254) mm, wymiar sekcji osłonowej:
(610 x 610) mm,
Data ostatniej kalibracji czujników strumienia cieplnego: 06.1 1.201 7.
Kalibrację wykonano przy użycirr CRM IRMM,440 (Joint Research Center IRMM, Institute tbr Reference Materials and Measurements.
Geel, Belgia):opór cieplny CRM IRMM-440 W temperaturze l0(rC: Rro: 1"132 m',I(/W.
Typ aparatu: jednopróbkowy. symętryczn!,.
Położenie aparatu: poziome.
Położenie gorącej strony próbki: spód-

l

Metoda redukcji strat ciepła na kawędziach: izolacja krawędzi.

Inne badania; Nie doĘcry.

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościamiużytkowymi

wyrobu budowlanego określonymiw pkt 4 ,,Protokołu pobrania próbki wyrobu
budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego"

(Ocena/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprqwozdąrciu nie sq objęte alcreĄłtacjq)

Tablica

2

Ocena

i

interpretacja

wyikow badń na zgodność z deklarowanymi włńctwościąmi
dla

/llluW

,Ulcz

Cie,

Wartość
Lp.

Badana cecha

deklarowana
w zakresie
właściwości
użvtkowvch*

temperaturze 10oC,
1

trD

:

0,035

Wynik

0,0354l)

WmK

Opór cieplny w
temperafurze 10oC,

m2Ivw

RD:3,40

? ?q2)

zZałącznil<a F, punkt F.1.2

PN-EN 13172z2012

wyrób nie spełnia
deklarowanych właściwościuĄrtkowych
poniewaź jest spełniony warunek niezgodności:
L.{ł"+ 0,44 x Sl
wyńb nie spehia
deklarowanych właściwości
uzytkowych
ponieważ jest spełniony warunęk niozgodności:
R >Ru. - 0.44 x SR

*
zgodnie z DeklaracjqwłaściwościuĄtkowych Nr 16/2013120l7 z dnia 03.08-2017 r.,
])warłość
obliczona z równania: ).<,+ 0,44 x Sl, wg Z,ałqcznika F, punkt F. 1.2 PN-EN 13 t 72:2a] 2,
gdzie: ),11to wartośćdeklarowana współczynnika przewodzenia ciepła, Wm K,
)tł, to wartośćśrednia wspołczynnika przewodzenia ciepła z czterech wyników pomiarów, wm k,
Sl to odchylenie standardowe czterech wyników pomiarów, Wt'm K.

2)wartośćobliczonazrównania: Rś,-0,11 xSrł,wgZałqcznikaF,punktF.1.2 PN-EN13]72:2012.
gdzie: Rpto wartośćdeklarowana oporu cieplnego, ,r'K,'W,
R3,

to wartośćśrednia oporu cieplnego z czterech wyników pomiarów,
wyników pomiarów, m2 l{/l|l.

S to odchyłlenie standardow e czterec h
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'Ocena
wg kryterium

sprawdzenia

Współczynnik

przewodzenia ciepła w

I

m2 KiIĄ,

-5Tablica

3

i

Ocena

Sprawozdanie z badań

ff

17

6l l7 l27

6lM-1

wyików badń na zgodność z deklarowanymi włŃciwościami

interpretacja

ufitkowymi wyrobu budowlanego dla łvytrzymałościna zginanie, naprężenia ściskajqcego przy

10% odkształceniu względnyn, nasiqkliwości wodq przy długotrwałym zanwzeniu oraz
wałe.j dyfuzji
ii woda pr,
Wartość

Lp.

deklarowana/klasa/
poziom w zakresie
właściwości

Badana cecha

Wynik

Kryterium

badania

oceny

Ocena

użvtkołwch*

1

2.

Wytrzymałośćna zginanie, o6,

BS150

kPa

Naprężenie ściskająceprzy l0%o
odksżałcerriu względnym, o19,

CS(l0)l00

>150kPa

256

>l00kPa

137

kP8

J-

Nasiąkliwośćwodą przy

WL(l)4

dfugotrwĄm zanurzeniu

ś4

3,6

wyrób
spełnia
deklarowane
rvłaściwości
uzvtkowe

wyrób
spełnia
deklarowane

właściwości
uzltkowe
wyrób
spełnia
deklarowane

włŃciwości
uźWkowe

wlrób
4.

*

Absorpcja w,ody przy,
długotnvałej d;-fuzj i.

WD(V)5

3,7

deklarowane

<5

właściwości

zgodnie z Deklaracjq właściwościuĘtkowych Nr ]6/20]3i20l7 z dnia 03.08.2017

Uwagi:

spełnia

użltkowe

r.,

brak

Powyższa ocena i
badanej próbki*.

interpretacje

do§czą tylko

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzęmplarzach.
Sabina

Brvś'?,,,]
-"|

Sabina GrześkowiaU

lUrt

Bogdan Kuźnik l/__
Halina Przybylskaf

,?L,llrtr_

(podpis przeprowadzającego bada:rie)
*

(imię, nazwisko i podpis
kierorł nika laboratorium

Niepotrzebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badań nt

I7
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