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1. Nazwai adresZleceniodawcy:,,TOPTEXTIL"Sp.z o.o.
30-415Krak6w,ul. Wadowicka12
2. Nazwai opis przedmiotubadari:pr6ba- wyr6bobiciowymeblowyTUNIS
11%bawelna
89%poliester,
skladsurowcowy:
deklarowany
3. Data otrrymania przedmiotudo badari: 2012-02-20
4. Data wvkonaniabadarfi:2012-02-23+28
5. Pobieraniepr6bek: pr6bkao wielko6ciprawidlowejpobranaptzezZleceniodawca
i orzekazanaw staniewlaSciwvmdo badafi
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Wyniki badafi dotyczqwlqcznie przedmiotu badanego.
Bez pisunnej zgody Kierownika Laborqtoriuu sprq\eozdanie nie mo2e byi
powielane fragmentqrycznie lecz tylko w caloici.
Sprawozdanie zowiera v2tniki badaft obiqtych mkresem akredytacji
*)
Wyniki badafi nie objqtych zaL;resemakredytacji, ieili wystPpujq oznaczono symbolem umrcszczonym
w tabeli wynik|w przy nqzwie wskqinika.
Niepewnoit pomiaru, jeilijest okreilond, zostala Wznqczona zgodnie z zaleceniami zawqrtymi w
EA-4/16. Podqne wartolci niepewnoici stanowiqniepewnoit rozszerzonqprzy poziomie ufnoici 950%
i wso1lczvnniku rozszerzeniq k=2.

Data sporzedzeniasprawozdania:2012-02-29
Liczbs egzemplarzysprawozdania:4
Sprawozdaniez badaf otrzymuj{:
1) TOPTEXTILSp.z o.o.- 2 egz.,
(siedzibaul. Brzeziiska5/15)- | egz.a/a,
BadarlSurowc6wi W1,rob6wWl6kienniczych
2) IW - Laboratoriurn
BadariSurowc6wi Wyrob6wW6kienniczych(siedzibaul. GdafskaI l8) - | egz-ala.
3) tW Laboratorium
Sprawozdaniesporzqdzila:

Osobaautoryzujqcasprawozdaniez badaf:

mgr lnz.

Nazwiskoi imig: dr inZ.BeataWitkowska
Funkcja:Kierownik TecbnicznyLaboratorium
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SPRAWOZDAI\IEZ BADAfi NR 11.3.112012/ G I A
Warto56

Wskainik
SredniawytrrymaloSdna
wypychanie,kPa
Wsp6lczynnikzmienno6ci,
%
Srednianysoko66wyoblenia,mm
7o
Wsp6lczynnikzmiennoSci,
Odporno56na przesunigciew szwie
Osnowa
Sredniawarto56prze5wituw szwie
w kierunku wzdluinym, nm
- poszczeg6lnewyniki pomiar6w,mm
Watek
Sredniawarto5dprzeSwituw szwie
w kierunku poprzecznym,mm
- poszczeg6lne
wyniki pomiar6w,mm
zmianabarwy
po 3 000 suw6w,
stopieriszarejskali
Odporno66 na
Scieranie,
[czDa suwow

1 pr6bka
2 pr6bka
? *^'"'."
4 proDKa
OC6t."
"dp"-"Sd
na Scieranie
(najnilszy
pojedynczywynik)

450+ 10
'))

Metoda badania
PN-EN ISO 13938-2:2002
liczba badanychpr6bek- 5,
powierzchniapomiarowa- 50 cm2.

28+1
3,6

2+0
).).).).)

2+0

PN-EN ISO 13936-2:2005
maszynawytrzymaloSciowaInstron3367
wartoSi zastosowanejsity - 180N,
nici szwalre - 100%potester
r&eniowy 79 tex,
iglaonumerze-110,
ilo56Scieg6w- 32l100mm,
prgdko66rozci4gania- 50 mr/min.

).'). )- ). )

5
50 000
50 000

50000
50 000
50 000

PN-EN ISO 12947-2:2000
+AC:2006 +
PN-EN 14465:2005+A1
:2007
Scieracz standardowatkanina
welniana.
- 12kPa,
obciq7enie
urz4dzeniepowigkszajqce
o wspolczynnikupowigkszenia8,
w uchwltach stosowanopodkladkg
z oia:rki.

Kryterium zqlszczenia*Trobu meblowego:dzianinaz okryw4: miejscowewytarcie okrywy
na oow. 5 mm'bez uszkodzenia
rzadk6dkolumienek.

W odniesieniudo wymagafnormyPN-EN 14465:2005+41:2007
,,Tekstylia.Wyrobymeblowe.
Specyfikacjai metodybadan",badanapr6bka:wyr6b obiciowymeblorryTIJNISzostal
zakwalifikowany:
- do Kategorii B w zakresiewytrzymaloSci
na wypychanie(KategoriaB: > 400kPa),
- do Kategorii A w zakresieprzesunigcia
w szwie(KategoriaA: < 4 mm),
- do Kategorii A w zakresieodpomo6cina Scieranie
(KategoriaA: > 45 000suw6w).
Koniec Sprawozdania z badaf
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