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Zal4cznik do pisma BM-904-483-c/10

spRAwozDAxm z nau,cfi NR 483.3 t2010 | c / L

1. Nazwa i adres Zeceniodawcy: ,,TOPTEXTIL" Sp. z o.o.
30-415 Krak6w, ul. Wadowicka 12
2. Nazw:i i opis przedmiotu badari: pr6ba - tkanina obiciowa meblowa EKWADOR - koordynat,
deklarowany sklad surowcowy: 100% Poliester
3. Data otrrymania przedmiotu do badari: 2010-12-21
4. Data wykonania badafi: 20ll-01-04+13
5. Pr6bki pobrano. ptzez Zleceniodawcg
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badari przedstawionymi w tabeli wynik6w

Zestawienie nynik6w badaf laboratoryjnych

patz: srlona 2/3

Badania rrykonala: mgr in2. Ewa Gontarska

1. Il/yniki badafi dotyczqwylqcznie przedmiotu badanego.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprai)ozdanie nie mo2e byt

powielane fragmentarycznie lecz tltlko w caloic|
3. Sprawozdanie zawiera wyniki badafi objeuch zakresem akredytacji
4. I(yniki badari nie objqtych zakresem akredyacji, jeili wystepujq, oznqczono symbolem *) umieszczonym

w tabeli wynikow przy nazwie wskainika.
5. Niepewnoit pomiaru, jesli jest okreslona, zostala w),znaczona zgodnie z zaleceniami zawqrtymi w

EA-4/ 1 6. P oddne wartoi ci niepewnoici stanowiq niepnmoit rozszerzonq przy
i wsp6lc4mniku rozszerzenia k:2.

Data sporzqdzenia sprawozdania: 2011-01-14
Liczba egzemplarzy sprawozdania: 4
Sprawozdanie z badari otrzymuj{:

l) TOPTEXTIL Sp. z o.o. - 2 egz.,
2) IW - Laboratorium Badari Surowc6w i Wlrob6w Wl6kienniczych (siedziba ul. Brzeziiska 5/15) - I egz.
3) IW - Laboratorium Badan Surowc6w i Wyrob6w W6kienniczych (siedziba ul. Gdariska I l8) - I egz.

Sprawozdanie sporz{dzila:-"'-ffli.t&ll-" Osoba autoryzuj{ca Sprawozdanie z badai:
Nazwisko i imig: dr in2. Beata Witkowska

tffi

I'*:l"' KrolqlgqgPlffiaboratorium'"00" KwiitT$tfiff"ry,) t:nummnx,
1rl Laboratorium Badan Surowc6w i Wyrob6w Wl6kienniczych

strona l/3DK-25/tN wydade z dnia 22.04.2010r.
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Koniec Sprawozdania z badaf

Wskafnik WartoS6 Metoda badania

Sila maksyrnalna, N
- kierunek wzdluiny
- kierunek poprzeczny

Wydfu2enie wzglpdne przy sile
maksymalnej, %
- kierunek wzdluiny
- kierunek poprzeczny

1 100 10

1 9 0 0 r 0

14,5 i 0,0
30,0 i 0,5

PN-EN ISO 13934-l:2002

maszyna wytrrymalo6ciowa -

Instron 3367,
obci42eniewsppne-5N,
liczba badanych pr6bek dla kaidego
kierunku - 5,
pr9dko36 badania - l00mmimin,
odleglo66 migdzy zaciskami -
200 mm.

Odporno66 na przesunigcie w szwie

Osnowa
Srednia warto56 przeSwitu w szwie
dla kierunku wzdluinego, nn
- poszczeg6lne wyniki pomiar6w, mm

Watek
Srednia wartosd prze6witu w szwie
dla kierunku poprzecznego, mm
- poszczeg6lne wyniki pomiar6w, mm

2 + 0

'r. '). ). ). ')

3 + 0

PN-EN ISO 13936-2:2005

maszyna wltrzymaloSciowa -
lnsfion JJo /
warto66 zastosowanej sity - 180N,
nici szwalne - 100% poliester
rdzeniowy tex 79,
igla o numerze - 110,
ilo56 Scieg6w - 32l100mm,
prgdkoS6 rozci4gania - 50 mrn/min,

zmiana barwy
po 3 000 suw6w,
stopiefi szarej skali

I Pr6bka
OdpomoSi na 2 Pr6bka
Scieranie, 3 pr6bka
liczba suw6w 4 pr6bk"

Og6lna odporno56
na 6cieranie
(najniLszy
PojedYnczY wYnik)

5
PN-EN ISO 12947-2:2000
+AC:2006 +
PN-EN 14465:2005+A1 :2007
Scieracz - standardowa tkanina
welniana.
obciqienie - 12 kPa,
urzqdzenie powigkszaj qce
o wsp6lc4nniku powigkszenia 8,
w uchwytach stosowano podkladkg
z oianki.

40 000
40 000
35 000
35 000

35 000

Kryterium zniszczenia wyrobu meblowego: tkanina plaska - trry nitki calkowicie zniszczone (przetarte).

zdaia 22.M.2010 r
1tl - Laboratorium Badarl Suro\ryc6w i Wyrob6w W6kienniczych
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Opinie i interpretacje (patrz oclnoSnik r) )

W odniesieniu do wymagaf normy PN-EN 14465:2005+4l:2007 ,,Tekstylia. Wyroby meblowe.
Specyfikacja i metody badan", badana pr6bka: wln6b obiciowy meblowy EfWADOR -
koordynat zostal zakwalifikowany:
- do Kategorii A w zakresie wytrzymalo5ci na rozciqganie (Kategoria A: > 600 N),
- do Kategorii A w zakresie przesunigcia w szwie (Kategoria A: < 4 mm),
- do Kategorii A w zakresie odpomoici na icieranie (Kategoria A: >35 000 suw6w).

W,

1) opinie i interpretacje nie objete zakesem alcedl'tacji

rs
17- Laboratorium Bsdaf Surowc6w i Wyrcb6w W6kienniczyoh








