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elektľonicznej _ natwa i adľes laboľatorium)

Kraków' 15.09.Ż0l7

(miejscowośó' data)

Spľawozdanie z badań nr 3812017

Typ i nazwa wyľobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: Klej do pýtek F_50

Nazwa i adľes zlecającego przeprowadzenie badań: opolski Wojewódzki Inspektoľ Nadzoru
Budowlanego, ul. Ozimska 19,45-057 Opole

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe pľzepľowadzającego badania:
Adam Wiśniewski - Starszy technik ,

A, oznaczenie próbkĺ

l. Miejsce pobrania pľóbki: u sprzedawcy: Pana Jacka Łuckiego pľowadzącego działalnośó
gospodaľczą od firmą: Jacek Łucki Przedsiębioľstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,SToL-MIX'',
ul. Warszawska 31, 46-3Ż0 Praszka

2'Data pobrania próbki: 14 lipca 2017 r.; nľ pľotokołu pobľania próbki: l

3. Data dostaľczenia próbki: 26.07 .2017 r.; nr pľotokofu przyjęcia pľóbki: 3ll20l7

4. Oznaczenie pľoducenta: Fľanspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna l0,62-510 Konin

5. oznaczenie seľii lub paľtii pľodukcyjnej albo inny element identyfikujący: 7 kwietniaŻ0l7 r' 16.'22

6. Termin tľwałości' ważności lub pľzydatności, o ile występuje: okres pľrydatności 12 miesięcy od daý
produkcj i umieszczonej na opakowaniu

7. okľeślenie sposobu opakowania próbki: próbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i taśmą,

oraz opatrzona eýkietą z napisem ,,Próbka do badań'' , opieczętowaną pieczęciami WINB w opolu.
Dodatkowo na czas transpoľtu pľóbka umieszczona w tektuľowym pudle owinięĘm folią.

8. Wielkośó partii wyľobu budowlanego, z której pobľano pľóbkę: 40 worków po 25 kg

9. Wielkośó (ilośó, masa, objętość) pľóbki: 1 woľek o wadze 25,0 kg
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7akład Gipsu ĺChemiĺ Budowlanej 10-34/KTG

Spľawozdanie z badań nr 38l20l7

10' Pľzepisy, dokumelrty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne' któľe Zastosowano pľZy
pobieľaniu i zabezpieczaniu pľóbki :

- art. ]6 uSĺ. 2a ustawy z dnia ]6 hłietnia 2004 ľ., o wyľobach budowlanych (ekst jednolity Dz. U z
20]6 ľ. poz, 1570) oľaz $2 ľozpoľzqdzenia Ministra lýastl"ukĺury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
20]5 r. w spľawie próbek wyrobów budowlanych wprou,adzanych do obrotu lub udosĺępnianych na
ľynku kľajowym ( Dz.U. 2015 poz. 2332)

1 l. Data pľzepľowadzenia badatlia: l 1.08.201'l - l5.09.2017

l2' Miejsce pľzepľowadzeniabadaľlia (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboratoľium): nie dotyczy

B. Wynĺki zleconych badań oľaz ĺdenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: Pľóbka dostaľczona w opakowaniu handlowym w stanię oľaz ilości ulnożliwiającej
pľzeprowad zenie badań w zleconym zakľesie.

B adan ia ťlzy czno - cl"lem iczr e :

Wlaściwość / Wyniki oznaczeŕl

Waľtość
śľeĺlnia

wytrzymałości,
lN/mm2l

Badanie
wedlug

Wytrzym aloś ć' zlącza wyľażona j ako: pľzyczepność początkowa, 
I N/m m2]

0,8 (+ 9,1;
PN-EN

l348:200ĺt'
p.8.2

Siła rozciągająca, [N] 1 470 I 820 I 140 25 l0 2340 Żl50 2030 I 810 l9r0 I 780

WytrzynlałośÓ, IN/Innl'Żl 0,6 0,7 0.5 1.0 0,9 0,9 0,8 0,'7 0,8 0,7
Rodzaj zniszczenia polączenia */ AF-T AF-1' AIT-T AF-T AF-T AF-T AF-T Aľ-l' AF-T AF-T

'ľľwalość w warunkach dzialania wody/wileoci wvrażona iako: Dľzvczcpność Do zanurzclliu w wodzie. ĺN/mm'ŻI

0,3 (+ 9,1;
PN-ENSiła ľozciągająca, IN'| 890 7t0 9Ż0 790 660 670 540 580 450 470

Wytrzymałość, IN/lnnr'l 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,Ż 0,2 0,Ż 0,Ż
I 348:2008,

p.8.3
Rodzaj zniszczenia połączenia Y AF.'T AIr-'l' AF-I' AF-I' AF-I' AF-T' AF-1' AF-'ľ AF-'ľ

^F--1'Tľrł'łlość w wĺľunkach konĺlycjonowaIlia/starzenia tcľmicznego wyrażona jako: pľzyczcpność po starzelliu
tcrmicznvm. lN/mnl2l

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

l ą4R.'nnR
Siła rozciągająca, [N| 150 290 r70 130 70 380 240 ló0 60 80

Wytľzymałośl, [N/nlm'] 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,Ż 0,1 0,1 0,0 0,0 p.8,4
Rodzaj zniszczenia polączenia */ AF.T AF-T AF-T AIł-T AIT-T AIT-T AF.1' Al.'-1' AF-T AF,T

Tnľalość w rvaľunkach cykli zamľażania - ľozmľaźania wyľażona jako: pľz,yczcpność po cyklach zamrĺrżania _
rozmľażania, lN/mm'Ż|

1,5 (+ 9,2;
I'N.EN

t1lR'tol'rR
Siła rozciągająca, [N] 35Ż0 3700 3920 3850 3680 3470 3"/50 35Ż0 4t20 38r0
Wytrzylnałość, IN/nlnl''| 1,4 1,5 7,6 1,5 1,5 |,Ą 1,5 I,4 1,6 1,5 p.8.5
Rodzaj zniszczenia połączenia*/ CF.A CF-.A CF-A CIJ-A CF-A CF-A CF-A CF-A CI]-A CIT.A

Waľtość średnią obliczono zgodnie z wylnaganiami właściwej noľrny, tj. po odľzuceniu wyników oclbiegających więce.j niz + 20 %o od
waľtości śľedniej
*/ stosowano oznaczeniazniszcz-ęĺiapołączeŕĺ zgodnie z opisem podanyln w noľnrie PN-EN lŻ004+A1:Ż0l2 to jest:

Á]r-S - zniszczenie na gľanicy faz pomiędzy kle.iem i poclłożeln, CF'-S _ zniszczenie w waľstwie podłoża,
AF-T _ zniszczenie ponriędzy płytką a klejem CF-'ľ _ zniszczenie w plytce ceramicznej
B'| _ zniszczeIlie nliędz-y płytką a elemelrtem z uchwytem do ľozciągania, CF'A - z'niszcz,ęnie w waľstwie kle.ju (zapľawy)

Podane wańości niepewności wyrików są niępewnością ľozszeruoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %
i współczynniku ľozszeľzenia k:2 i nie uwzględniają etapu pobieľania próbek' Spľawozdanie z badali bez
pisemnej zgody laboľatoľiutn badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki oznaczeh
dotyczą waľtości średnich' Wvniki badań odnoszą się wyłącznie do badanvch pľóbek
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Zakład Gĺpsu iChemii Budowlanej 10-34/KTG

Sprawozdanie z badań nr 38lŻ0l7

Inne badania: bľak

ocena ĺ inteľpľetacja wynĺków badań na zgodność z deklaľowanymi właścĺwościami uĘtkowymi
wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,,Pľotokołu pobľania próbki wyľobu
budowlanego/pľóbki kontľolnej wyľobu budowlanego nľ 1'':

Uwagi: Zamieszczona w sprawozdaniu opinia i inteľpľetacja wyników zbadan nie jest objęta akredytacją

Spľawozdan ie spoľządzono w tľzech e gzemplaľ zach.

. t'. /)//?-

(podpis przeprowad zającego badanie) (imię, nazwisko i podpis kieľownika
Zakładu Gipsu i ChemiiBudowlanej)
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Właściwości

Deklaľowane
właściwości

uärtkowe wyľobu
budowlanego

Waľtośó
uzyskana

Ocena

Wýrrymało śé złącza wyraŻona jako przyczepność
poczatkowa. INimm2l

> 0,5 0,8 ZGODNY

Tľwałośó w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona
iako orzyczepność po zanuľzeniuw wodzie . l_N/mm2]

> 0,5 0,3 NIEZGODNY

Tľwałośó w waľunkach kondycjon owania/ starzenia
termicznego wyrużona jako przyczepnośó po starzeniu
termicznvm. IN/mm2l

> 0,5 0,1 NIEZGODNY

Trwałośó w waľunkach cykli zamrażania i rozmrażania
wyrażona jako przyczepnośó po cyklach zamtażania-
ľozmtażania, [N/mmz-]

> 0,5 1,5 ZGODNY
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