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Sprawozdanie z badań nr SBl328lL7
Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: zaprawa murarsko tynkarska ZX1
zaprawa cementowo wapienna
Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: MałopolskiWojewódzki lnspektor Nadzoru
Budowlanego, 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67

stanowisko służboweprzeprowadzającego badania:
Tadeusz Kaciczak - starszy technik
lmię, nazwisko

i

A. Oznaczenie próbki

Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy: Merkury Market Sp. z o.o,, Spółka Komandytowa, 38-400
Krosno, ul. Czajkowskiego 51, miejsce pobrania: 33-156 Tarnów, Ładna 5A
1_.

2. Data pobrania próbki: 17.05.2OI7 r.; nr protokołu pobrania próbki: nr 2,
3, Data dostarczenia próbki: 19,05.2017 r,; nr protokołu przyjęcia próbkido badań:

567/z/U

4. Oznaczenie producenta: Zakłady Chemiczne ANSER Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul.

Zakładowa 28
5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: data produkcji IL,O4.2OI7
6. Termin trwałości,ważnościlub przydatności, o ile występuje: 12 miesięcy

7. określeniesposobu opakowania próbki: oryginalnie zapakowany worek papierowy 25 kg
8, Wielkośćpartiiwyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: ]-40 worków po 25 kg
9, Wielkość(ilość,masa, objętość)próbki:

1worek 25 kg

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano

przy pobieraniu izabezpieczaniu próbki: art.25 ust. ]- i2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4r.
o wyrobach budowlonych (t.j.,Dz. U z201,6 r. poz. 1570)
1-1,

Data przeprowadzenia

badania:

1,3.06.2017 -02.08.2017 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):

w siedzibie laboratorium
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B. Wynikizleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: próbka dostarczona w stanie oraz ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań
w zleconym zakresie
Bada nia fizyczno-chemiczne:

UMOWA/ZLECENlE NR

365/3L070B17

ldentyfikator probki

567lzl17

Sposób przygotowania i
warunki przechowywania
próbki w Laboratorium lCiMB
Oddział SiMB w Krakowie

Dostarczoną próbkę suchej zaplawy (25 kg) uśredniono poprzez dokładne jej wymieszanie.
Z uśrednionej próbki pobrano:
- około 19 kg zaprawy, które stanowiły próbkę badawczą i umieszczono ją w szczelnych pojemnikach,
- około 6 kg, które przeznaczono na próbkę archiwalną i umieszczono ją w szczelnym pojemniku,
Przezcały okres badań próbki przechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze 20ł2oC,

NR SPRAWY

l

sB.5,1 0-7,1/,17

Swieżązaprawę uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z wodąw ilości4 l / 25 kg zgodnie
z PN-EN 1015-2,,2000 p,6.2,2, lloścwody zarobowej podana przez Producenta na opakowaniu:3,75-4,25l l

Sposób przygotowania
próbkiświeżejzaprawy

25kg.

Stosunek woda/zaprawa

0,16, tj. 360 mlwody na2250 g suchej zaprawy

warunki badania

,10,15-3:2000/A1:2004;
Zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN '1015-3:2000; PN-EN
PN-E N 1 0 1 5-3 :2000 l A2,,2007, P N -E N 1 01 5- 1 2:201 6, P N -85/8-04500.

VVYNlKlBADAŃ
Wańość
Lp

właściwości

1

średnia
niepewność-)

3

2

1

ź

Wynikioznaczeń

Konsystencja świezej zaprawyl), mm

4

5

,l015-3:2000;

PN-EN
PN-EN 1015-

lJl

230

Badanie według

229

232

230!4

3:2000/A1:2004;

PN-EN,l015_
3:2000lA2,,2007
2,

Przyczepnośó do podłoza, N/mm2
i

symbol modelu pęknięcia

Odpomośc na zamrażanie-odmrażanie:

pzed

Masa próbek wysuszonych
poddawanych

zamrażaniem

zamrażaniu, g

po

zamnażaniu

>0,45

>0,45

>0,45

>0,50

>0,50

>0,5t0,4

FP:B

FP:B

FP:B

FP:B

FP:B

FP; B

Próbka 2

Próbka 3

Próbka 4

Próbka 5

Próbka 6

486,8

l,R7 a

485,5

487,8

488,6

487,1

354,2

408,5

483,0

483,3

447,3

401,2

0,5

0,9

85

l/,o

Próbka

,16,3

Ubytek masy próbek, % masy
Wytzymałość próbek na

zginanie,

N/mmz

PN-85/B-04500
11

,8

nie zamrażanych

5,67

5,63

R l.)

5,1 0

4,93

5,33

5,35

zamrażanych

1,03

0,99

Ą E4

2,01

1,21

1,17

1,32

81,8

82,4

72,2

60,6

75,5

780

75,1

Spadek wytzymałości próbek na zginanie, %

1)

1

lJUl

PN-EN 1015-'l2:2016

Wykonanie badania przedstawionego w tabeli Lp, 1 jest konieczne z uwagi na wymagania normy PN-EN 1015-12:2016,

Wyniki badań odnosząsię wyłącznie do badanych próbek, Sprawozdaniez badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie moze byc powielane
inaczei iak tylko w całości.
') Podane wańości niepewności są niepewnością rozszerzoną obliczoną d|a poziomu ufności g5%
i współczynniku k=2 i nie uwzg|ędniają etapu pobierania
próbek.

lnne badania: brak
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ocena i interpretacja wyników badań na zgodnośćz deklarowanymiwłaściwościami
użytkowymi wyrobu budowlanego określonymiwpkt 4,,Protokołu pobrania próbki
wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego":

1.

2.

3.

Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1:.2012:
przyczepność: wynik > wartośćdeklarowana i symbol modelu pęknięcia (Fp)
odpornośćna zamrażanie-odmrażanie: brak kryteriów normowych

o
o

Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw murarskich wg PN-EN 998-2:207ż:
odpornośćna zamrażanie-odmrażanie: brak kryteriów normowych

o

Dla badanej zaprawy murarsko tynkarskiej ZX1 zaprawa cementowo wapienna Producent
użytkowe wyrobu (DWU nr 43-CPR) w odniesieniu do zaprawy tynkarskiej:
deklaruje właściwości
Przyczepność: 2 0,3 N/mm2, FP: B
Trwałość:ubytek masy po 25 cyklach: s 5%
Trwałość:spadek wytrzymałościna zginanie : ś45%

.
o
o
4.

Dla badanej zaprawy murarsko tynkarskiej ZX1- zaprawa cementowo wapienna Producent
użytkowe wyrobu (DWU nr 43-CPR) w odniesieniu do zaprawy murarskiej:
deklaruje właściwości
po 25 cyklach: ś5%
masy
Trwałość:ubytek
Trwałość:spadek wytrzymałościna zginanie : ś45%

r
o
5.

Na podstawie przeprowadzonych badań (przy ilościwody 4 l / 25 kg suchej zaprawy) uzyskano
wyniki (wartośćśrednia) w odniesieniu do zaprawy tynkarskiej:
Przyczepność: > 0,5 N/mmz, FP: B - wynik zgodny z wartościądeklarowaną
Trwałość:ubytek masy po 25 cyklach: It,8Yo - wynik niezgodny z wartościądeklarowaną
Trwałość:spadek wytrzymałościna zginanie:.75,1, % - wynik niezgodny z wartością

.
o
o

deklarowaną

6.

Na podstawie przeprowadzonych badań (przy ilości wody 4 l l ż5 ke suchej zaprawy) uzyskano
wyniki (wartośćśrednia) w odniesieniu do zaprawy murarskiej:
Trwałość:ubytek masy po 25 cyklach: LL,8% - wynik niezgodny z wartościądeklarowaną
Trwałość:spadek wytrzymałościna zginanie:75,1- % - wynik niezgodny z wartością

o
r

deklarowaną

Uwagi:
Powyższa ocena i interpretacja dotyczą pobranej próbki. Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszym
sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie

ządzono w trzech egzemplarzach.

Zastę

Zakladu

own ika

i Kruvyw

Balacha
:ego badanie)

(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)
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