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Zal4cznik do pisma BM-904-l 1.5-Gn2

spRAwozDANm z nlnaN NR 1r.s.4/2012 | G I A

l. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL" Sp. z o.o.
30-415 Krak6w, ul. Wadowicka 12
2. Nazwa i opis przedniotu badari: pr6ba - wyr6b obiciowy meblowy MAROKO
deklarowany sklad surowcowy: 89% poliester, 1l% bawelna
3. Data otrzymania przedmiotu do badaf: 2012-06-04
4. Data wykonania badaf: 2012-06-11+18
5. Pobieranie pr6bek: pr6bka o wielko5ci prawidlowej pobrana pnez ZlecentodawcE
i przekazana w stanie wla6ciw)ryn do badan
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badari przedstawionymi w tabeli wynik6w

Zestawienie rrynik6w badaf laboratoryjnych

patrz: slrona2/2

Badania rrykonala: mgr inZ. Krystyna Wierus

L ll/yvriki badari dotyczqwylqcznie przedmiotu badanego.
2. Bez pisemnej zgody Kieroutnika Laboratofium sprawozdanie nie moie byt

powielane fragmentarycznie lecz tylko w caloici.
3. Sprawozdanie zowiera wyiki badari objelych zakresem akredytacji

I N S I ' i I I :  O K I E N N I C T W A
La bo  ra io  r i t :  i :  ladan SUrowc6w

4. Wyniki badari nie objqtych zabesem alcredytacji, jeili wystepujq oznaczono symbolen *W&zazony/,1' L io d 7i" y c h
w tabeli wynik6w przy naanie wskt2nika. 92 103 Lo(l' Lr; t"r 5'15

5. Niepewnolt pomimu. jelli iest okreilona, zostala v,5tznaczona zgodnie z zalecenrani qyu-e\filtiifufuf tlo,&,. [i]' ' .' u
EA-4/16. Pod(newartoSci niepnrno{ci stanowiq niepewnoit rozszerzonqprzy poziomie ufnoici 95oh l\
i wsp6lczynniku rozszerzenia k:2.

Data sporz4dzenia sprawozdania: 2012-06-20
Liczba egzemplarzy sprawozdania: 4
Sprawozdanie z badaf otrrymujq:

1) TOPTEXTIL Sp. z o.o. - 2 egz.,
2) IW - Laboratorium Badan Surowc6w i Wyrob6w W6kienniczych (siedziba ul. Brzezifska 5/15) - | egz. a/a,
3) IW - Laboratorium Badaf Surowc6w i Wyrob6w W6kienniczych (siedziba ul. Gdariska I l8) - | egz. a!a.

Sprawozdanie sporzqdzila:'""dnIroi5 Osoba autoryzujQca Sprawozdanie z badarfi:

Nazwisko i imip: dr iniz. Beata Witkowska
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1Il - l,aboratorium Badai Surowc6w i Wlrob6w W6kienniozych
strona l/2DK-25]1N wydanie z dnia 22.04.2010 t.



WskaZnik WartoS6 Metoda badania

Srednia wlrzymaloS6 na
wypychanie, kPa
Wsp6lczynnik zmienno6ci, %
Srednia wysoko56 wyoblenia, mm
Wsp6lczynnik zmienno5ci, %

428 +ll

7 A

2 5 + 0

PN-EN ISO 13938-2:2002
Liczba badanych pr6bek 5,
powierzcbnia pomiarowa: 50 cm2.

zmiana barwy
po 3 000 suw6w,
stopiei szarej skali

1 pr6bka

Odporno56 na 2pt6bka
Scieranie, 3 p.6bk,

PN-EN ISO 12947-2:2000
+AC:2006 +
PN-EN 14465:2005+Al :2007
Scieracz - standardowa tkanina
wehiana"
obciq2enie - 12 kPa,
urzqdzenie powigkszaj qce
o wsp6lczynniku powigkszenia 8,
w uchwlach stosowano podkladkg
z oianki.

s0 000
50 000
60 000

ICZDa SUWOW -+ proDKa

OC6t"" 
"dp".""Sdna Scieranie

(najniZszy
pojedynczy wynik)

60 000

50 000

Kryterium zniszczenia wl,robu meblowego: dzianina z o\rywq - miejscowe wytarcie ok4rwy na
oowierzchni 5 mmz bez uszkodzenia rzadk6w/kolumienek.

SPRAWOZDANIE Z BADAI\ }[R 11.5.4/2OI2 IGIA

W odniesieniu do wymagari normy PN-EN 14465:2005+Al:2007 ,,Tekstylia. WlT oby meblowe.
Specyfikacja i metody badan", badana pr6bka: wyr6b obiciowy meblowy MAROKO zostal
zakwalifikowany:
- do Kategorii B w zakresie wytrzymalo5ci na wlpychanie (Kategoria B: > 400 kPa),
- do Kategorii A w zakresie odpomoSci na $cieranie (Kategoria A: > 45 000 suw6w).

Koniec Sprawozdania z badaf

Osoba autoryzujlca Sprawozdanie z badaf
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