
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej 10-34/KTG

.-l;ą\ lnstvtut Ceramil<i
ćtil'<i}} i Maieriałów\3\=/ Budowlanych

Oddziat Szkła i Materiatów Budowlanych w Krakowie
3r-983 Kraków, ul.cem"ntowa 8
tel.: t2 683 79 oo
fax: 12 683 79 01

tel.:12 683 79 77

www,icimb.pl
info_kra kow@icim b.pl

m.niziurska@icim b. p t

s,lV:ąffiE--r,ms§
Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

AB 054
rN§TYlU!

;pnAMlt{I t ułrnntłł,Ów BUTO$IANYĘII_

ińrlrii'lłrri i'lłłirnrłł,Otł BuuOttl[Atr r,]B

w KRAKowlE
61-98g xnr<Ów, u|, oEMENTowA 8
'' riil* l-uu,79 00, fAx 12 l 6a379 01

-E-

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

Kraków, 2I.06,2017

(miejscowość, data)

Sprawozdanie z badań nr 2012017

Typ inarwawyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: BETON CONNECT

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badń: Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Krakowie, ul. Łobzowska37,30-038 Kraków

Imię, nazwisko i stanowisko słuzbowe przeprowadzĄącego badania: Adam Wiśniewski - Starsąy
technik
A.Oznaczenie próbki

1, Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy: CASTORAMA Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa,
ul. Krakowiaków 78, miejsce pobrania: 30-418 Kraków, al. Zakopińska62

Z.Datapobrania próbki: 11,04.2017 r,; nr protokołu pobrania próbki: 3

3.Datadostarczenia próbki: 18.04.2017 r.; nr protokofuprzyjęciapróbki: I3l20I7

4, Oznaczęnie producenta: STEINBLAU Sp. z o.o., ul. Smaków 8, 49-318 Skarbimierz-Osiedle

5. Onnczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: numer Ępu:
STB/0001/10l20I5, data produkcji i numer szarĘ - 06021703

6. Termin trwałości, wżności lub prrydatności, o ile występuje: 12 miesięcy od daĘ produkcji

7. Określenie sposobu opakowania próbki: próbka w opakowaniu handlowym, dodatkowo
zńezpieczonaczamąfolią. Opatrzona naklejką zpieczęciami Małopolskiego WINB

8. Wielkośó partii wyrobu budowlanego,z której pobrano próbkę: 66 worków

9. Wielkość (ilośó, masa, objętośó) próbki: 1 worek: 15 kg - próbka do badń;

10. Przepisy, dokumenty normalizaryjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano prry
pobieraniu i zabezpieczaniu próbki :

- art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 20a4 r. o wyrobach bńowlanych (t. j,Dz. U z 2016r,
poz. 1570)
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia ż0I5r. w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udoĘpnianych na rynku krajowym (t, j., Dz.U.
2015 poz.2332)
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1akład Gipsu iChemii Budowlanej 10-34/lClG

Sprawozdanie z badań nr ż0l20I7

1 1 . Data przeprowad zęniabadania: 21 .04 .2017 - 26.05 ,2017

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

B. Wyniki zleconych badań oraz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: Próbka dostarczona w opakowaniu handlowym w stanie oraz ilości umożliwiającej
przeprowadzenie badań w zleconym zakresie,

B ad ania ftzy czno - chemiczn e :

Inne badania: brak

Właściwość / Wyniki oznaczeń

Wartość
średnia

wytrzymałości,
IN/mm2l

Badanie
według

Wytrzymałoś ć zlącza wyrażona jako: przyczepność początkowa, [N/mmz|

0,8 (+ 0,1)
Siła rozciągająca, |N] 2340 1740 1650 2I60 1 860 2060 2II0 2240 2260 I490 PN-EN

1 348:2008.
p.8.2

Wy,trzynałośó, [N/mm'] 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6
Rodzaj miszczenia p ołączenia *l AF-T AF-T AF-T AF-T AF-T AF-T AF_T AF-T AF-T AF-T

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie, [N/mm'|

0,8 (+ 0,1)
PN_ENSiła rozciągająca, [N] 2260 l990 ż320 1380 22I0 2370 2240 1 610 2300 2080

Wytrzymałość, [N/mm'] 0,9 0,8 0,9 0,6 0.9 0.9 0.9 0,6 0,9 0.8
l

p.8.3
Rodzaj miszczenia połączenia */

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 wyrłżona jako: przyczepność po starzeniu
termicznym, [N/mm']

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

1348:2008.
Siła rozciągająca, [N] 280 |70 2l0 l90 480 310 280 510 350 I20

Wltrzlmałość, [N/mm'] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 p.8.4

Rodzaj zniszczenia połączenia */ AF-T AF-T AF-T AF_T AF-T AF-T AF-T AF-T AF-T AF-T

Trwałość w warunkach cykli zamrażania - rozmrażania wyrażona jako: prryczepność po cyk|ach zamrażania -
rozmrażania, [N/mm2]

1,4 (+ 0,2)
PN-EN

l348:2008.
Siła rozciągająca, [Nl 3270 3300 3420 2940 3570 3720 4270 34t0 3900 3430

Wytr4łnałość, lN/mm'] |,3 I,3 1,4 |,2 I,4 1,5 7,7 1,4 7,6 7,4 p.8.5

Ro dzaj miszczenia p ołączenia* / 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 właściwei normy, d. po odrzuceniu wyników odbiegających więcej niZ x 20 %o od

wartości średniej
*/ stosowano oznaczęnia zniszczenia połączeń zgodnie z opisem podanym w normie PN-EN l 2004+Al :20 l 2 to jest:

AF-S - zniszczenie na granicy faz pomiędzy klejem i podłożem. CF-S - zniszczęnie w warstwie podłoża.
AF-T - zniszczenie pomiędzy płytką a klejem CF-T, zni,szczęnie w płyłce cęramicznej
BT zniszczenie między pł},tką a elementem z uchwy.tem do rozciągania. CF-A - zniszczenie w warstwie kleju (zaprawy)

Podane waftości 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 moze być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczęń
do§tcza wartości średnich. wvniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
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Zakład Gipsu iChemii Budowlanej 10-34/KTG

§prawozdanie z badań nr 2012017

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi
wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 ooProtokołu pobrania próbki wyrobu
budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 3":

właściwości

Deklarowane
właściwości

użytkowe wyrobu
budowlaneso

Wartość
uzyskana

Ocena

Wytrrymało ść złącza wyrażona j ako przyczepnośó
początkowa, [N/mm2l

> 0,5 0,8 ZGoDNY

Trwałość w warunkach dziŃania wody/wilgoci wyrazona
iako przyczepnośó po zan|}rzeniu w wodzie . [N/mm2-1

> 0,5 0,8 ZGoDNY

Trwałośó w warunkach kondycj onowania/starzenia
termicznego wyrażona jako przyazepność po starzeniu
termicznym. [N/mm2l

> 0,5 0,1 NIEZGODNY

Trwałośó w warunkach cykli zamr ażania i r ozmr ńania
wyrżona jako przyczepnośó po cyklach zamrażania-
ronnrńania. lN/mmzl

> 0,5 I,4 ZGoDNY

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

Sprawozdaniesporządzonowtrzechegzemplarzach.
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Zakładl Gipsu i Chemii Budowlanej)
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