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Sprawozdanie z badań nr SBl432lt7 (zastępuje sprawozdanie nr SBl297lt7 z dnia 26.07 .2o!7)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: zaprawa ZM-06 murarska

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Małopolski Wojewódzki lnspektor Nadzoru
Budowlanego, 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67

lmię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

lrena Udziela - starszy technik

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy: Jolanta Wojas-Jekiełek,,WOJ-TRANS", 32-608 Osiek,

ul. Główna 207, miejsce pobrania próbki: 32-608 Osiek, ul. Główna 207

2. Data pobrania próbki: O1,.O2,2OL7 r.; nr protokołu pobrania próbki: nr 1.

3. Data dostarczenia próbki: 03.02.ZOL7 r.; nr protokołu przyjęcia próbkido badań: 9a/zll7

4. Oznaczenie producenta: ARSANlT Sp. z o.o., ul. Obwodowa !7,41,-IOO Siemianowice Śląskie

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:

data produkcji 28.06.2016

6. Termin trwałości, ważności Iub przydatności, o ile występuje: 12 miesięcy od daty produkcji

7. Określenie sposobu opakowania próbki: oryginalnie zapakowany worek papierowy 25 kg

8. Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: 20 worków

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: 1worek 25 kg

1-0. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: art. 25 ust. 2 ustawy z dnia ].6 kwietnia 2OO4r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U z2Ot6 r. poz. 1,570)

].1. Data przeprowadzenia badania: I6.02,2Ot7 -1,1,.O4.2OI7 r.

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

w siedzibie laboratorium

Kraków, Oż.IO.żOI7
( miejscowość, data)
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B. Wynik!zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: próbka dostarczona w stanie oraz ilości iwielkości umożliwiającej przeprowadzenie badań

w zleconym zakresie

Badania fizyczno-chemiczne:

UMoWłzLEcENlE NR 89/3L0l8B17 | NR SPRAWY sB,510-,1B/17

ldentyfikator próbki 94lzl17

Sposob przygotowania i

warunki przechowywania
próbki w Laboratorium lCiMB
Oddział SiMB w Krakowie

Dostarczoną probkę suchej zaprawy (25 kg) uśredniono poprzez dokładne jej wymieszanie.

Z uśrednionej próbki pobrano:
- około 19 kg zaprawy, ktore stanowiły próbkę badawczą i umieszczono ją w szczelnych pojemnikach,
- około 6 kg, które pżeznaczono na próbkę archiwalną i umieszczono ją w szczelnym pojemniku.

Przezcały okres badań próbki przechowywano w suchym pomieszczeniu w temperaturze2Oł2oC.

Sposob przygotowania
próbkiświeżej zaprawy

Swieżązaprawę uzyskano w wyniku wymieszania suchej zaprawy z wodąw ilości 3,5 l/ 25 kg zgodnie

z PN-EN ,l0,15-2:2000 p,6,2,2.1lość wody zarobowej podana przez Producenta na opakowaniu: 3,5 l l 25 kg.

Stosunek woda/zaprawa 0,14, tj 315 mlwody na2250 g suchejzaprawy

warunki badania
Zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 1015-3:2000; PN-EN 1015-3,2000lA1,,2004,,

PN-EN'l 0 1 5-3 :2000 l A2:2007, PN-EN 1 0 1 5-1 8:2003, PN-85/B-04500

WYNlKlBADAN

Lp właściwości Wynikioznaczeń
Wańość

średnia t
niepewność-)

Badanie według

1 2 3 4 5

1 Konsystencja świezej zaprawy1), mm 136 137 1aE 135 136t4

PN-EN 1015-3:2000;
PN-EN 1015-

3l2000/41:2004;
PN-EN 1015-

3,,2000lA2,,2007

a Absorpcja wody, kg/(m2. mino,s; 045 045 040 0,40 0,50 0,50 0,45t0,05
PN-EN

1015-18:2003

3

0dpomośc na zamrażnie-odmrażanie: Próbka 1 Probka 2 Probka 3 Próbka 4 Próbka 5 Próbka 6

PN_85/B-04500

Masa próbek wysuszonych
poddawanych

zamrażaniu, g

pzed
zamrażaniem

490,5 484,1 l,a1 t 489,4 489,4 492,5

po zamnażaniu 416,4 407,6 412,5 473,4 472,7 446,9

Ubytek masy próbek, % masy 1 5,1 15,8 1 6,1 3,3 3,4 9,3
10,5

Wytzymałośc próbek na

zginanie, N/mm2

nie zamrażanych 3,09 2,31
,)oo

3,,l 0 ,oo .)oA 2,91

zamrażanych 0,34 0,24 0,24 0,38 0,41 0,42
0,34

Spadek wytrzymałości próbek na zginanie, % 89,0 89,6 orn 87,7 B6,3 85,8
88,3

1) Wykonanie badania przedstawionego w tabeli Lp. 1 jest konieczne z uwagi na wymagania normy PN-EN 1015-18:2003,

Wyniki badań odnosząsię wyłącznie do badanych próbek, Sprawozdaniez badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane

inaczei iak ty|ko w całości,
-) podane wańości niepewności sąniepewnościąrozszerzonąobliczonądla poziomu ufności g5% iwspółczynniku k=2 i nie uwzg|ędniająetapu pobierania

nróbek.

lnne badania: brak
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ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właŚciwoŚciami

użytkowymiwyrobu budowlanego określonymiw pkt 4,,Protokołu pobrania Próbki
wyrobu budowla nego/próbki kontrol nej wyrobu budowlanego" :

1. Kryterium pozytywnej oceny dla zapraw murarskich wg PN-EN 998-2:.żot2:

o Absorpcja wody: wynik < wartość deklarowana,

o odporność na zamrażanie-odmrażanie: brak kryteriów normowych

Według Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr ZM-06/16.01):

o Odporność na zamrażanie-odmrażanie: ubytek masy < 5 %,

o odporność na zamrażanie-odmrażanie: spadek wytrzymałości na zginanie ś 45%.

2. Dla badanej zaprawy Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu (DWU nr ZM-06/16.01):

o Absorpcja wody: ś 0,5 kg/(m2 , min0,5),

o Odporność na zamrażanie-odmrażanie: ubytek masy < 5 %,

o odporność na zamrażanie-odmrażanie: spadek wytrzymałości na zginanie ś45o/o.

Na podstawie przeprowadzonych badań (przy ilości wody 3,5 l l 25 ke suchej zaprawy) uzyskano

wyniki (wartość średnia):

o Absorpcja wody: 0,45 kg/(mz . min0,5) - wynik zgodny z wartością deklarowaną,

o odporność na zamrażanie-odmrażanie: ubytek masy 1_0,5 % - wynik niezgodny z wartością

deklarowaną,
o odporność na zamrażanie-odmrażanie: spadek wytrzymałości na zginanie 88,3 %- wYnik

niezgodny z wartością deklarowaną.

Uwagi:

powyższa ocena i interpretacja dotyczą pobranej próbki, Ocena i interpretacja zamieszczona w niniejszYm

sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.
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