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1. Podstawaformalnawykonania pracy
Podstawqformalnqwykonaniapracy byNWnioseko pzeprowadzeniebadahz dnia
26.03.2012roku, zloZonyprzez firmqiICOPALS.A., ul. Laska 1691197,98-220Zduriska
Wola, na wykonaniebadaniaemisji lotnych zwiqzkoworganicznychz papy asfaltowej,
podkladowej
FUNDAMENT
SZYBKIPROFILSBS.
Warunki realizacji pracy okreSla Zalqcznik nr 1 do Aneksu do umowy nr
pt. ,,Badanieemisji lotnych zwiqzk6worganicznychz papy asfaltowej
09761121R24NF
podkladowej
FUNDAMENT
SZYBKIPROFILSBS.'
2. Gelizakres pracy
Celem pracy bylo badanieemisji lotnychzwiqzk6worganicznychz papy asfaltowej
podkladowejFUNDAMENTSZYBKI PROFIL SBS. WedNugDeklaracjiZgodno6ci Nr
EC15.212007
z dnia 10.02.2012,jest to papa kauczukowo-2ywiczno-asfaltowa
typu T, na
osnowiez wl6kninypoliestrowej,
z asfaltemmodyfikowanym
elastomeramioraz dodatkami
pzeciw korozji biologicznej. Papa pzeznaczona jest do wykonywania izolacji
pzeciwwodnych
w konstrukcjach
Scianlub na/podpodlogamialbo plytamiposadowionymi
w
gruncie. Wymagania techniczne i uZytkowe dla wyrobu okre6la norma PN-EN
13969:2006+PN-EN13969:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne

V\/yroby

asfaltowe do izolacji pneciwwilgociowych lqcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
pneciwwodnej element6w podziemnych - Definicje i wlaSciwoSci.
Zakrespracyobejmowal'.oznaczenielotnychi trudnolotnychzwiqzk6worganicznych
(rozpuszczalnik6w,
monomer6wnienasyconych)
w pr6bkachpowietza pobranegoz komory
faboratoryjnejzawierajqcej pr6bki papy, ze szczeg6lnymuwzglqdnieniemzwiqzk6w
uznanych
za szkodliwedla zdrowiawedlugZarzqdzenia
MinistraZdrowiai OpiekiSpolecznej
z dnia12.03.1996
r. w sprawiedopuszczalnych
stg2ei i natq2ehczynnik6wszkodliwychdla
zdrowiawydzielanychprzez materialybudowlane,uzqdzenia i elementywyposa2eniaw
pomieszczeniach
przeznaczonych
na pobytludzi(MonitorPolskiNr 19, poz.231:1996).
3. Pr6bkido badaf
W dniu 16.03.2012roku Zleceniodawcadostarczyldo badafi 1 rolkq papy o wymiarach
10mx1mx3,2
mm. Rolkaoklejonabyla ta6mamizabezpieczajqcymi,
zawierajqcymi
nazwe
handlowqwyrobuoraz podstawoweinformacjetechniczne(Fot.1).Wiezchnia stronapapy
zabezpieczona
byNafoliq ochronnq,odpornqna promieniowanie
UV. (Fot.2).Dostarczona
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dla bitum6w.Z dostarczonej
wyczuwalnyzapachcharakterystyczny
papaposiadalavryra2nie
cm (powiezchnia0,04m2).
rolkiwyciqtodo badaniaemisji3 pr6bkio wymiarach2Ox2O
DanedotvczaceotrzvmaneiPr6bki:
Dataprodukqi: 14.03.2O12
Liniaprodukcyjna:L-1
8077955
Nr partii:zlecenieprodukcyjne
Wielko66partii:7600m2

SzybkiProfilSBS- dataprodukcji
Fot.1PapaFundament

SzybkiProfilSBS- foliaochronna
Fot.2PapaFundament
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4. Metodykabadania
pr6bki papy wstawionodo
W dniu 19.03.2012- po 5 dniach od wyprodukowania,
w komorachbylar6wna23 +
stalowychobjeto€ci0,1 m3.Temperatura
kom6rlaboratoryjnych
2oC, awzglgdnawilgotno66powietza 50 + 5 %. Komorybyly wentylowanez szybko6ciq
0,05m3/h.Nasyceniewyrobemkom6rwynosilo0,4 m2lms.
Po 3 dobach pzeprowadzonopob6r pr6b zanieczyszczefipowietza z kom6r,
wngtrz - Czq$r69: Oznaczanieemisji
zgodniez norme PN-EN 16000-9:2009,,Powietrze
lotnychantiqzk6worganicznychz wyrob6wbudowlanychi wyposaZenia- Badanieemisji
metodq komorowq".Poboru powietrzadokonanopo 3 dobach przebywaniapr6bek w
komorach.
gazowejzgodniez
powietza badanotechnikqchromatografii
Pr6by zanieczyszczeh
proceduramiPB LS-002/4/09-1999,,Oznaczaniepar rozpuszczalnik6wi monomer6w
pr6bki"i
gazowejz wzbogaceniem
w powietrzumetodqchromatografii
nienasyconych
PB LS-OO6/2/09-1999
,,Oznaczaniepar wydzielajqcychsiq z material6wzawierajqcych
pr6bki".
gazowejz wzbogaceniem
metodqchromatografii
bitumyi ich pochodnechlorowane,
5. Wyniki badafi
Wyniki badai pzedstawiono w raporcie z badari nr LFS00-09761121R24NF,
m zal1cznikdo opracowania.
stanowiqcy
pr6bkamipapy stwierdzonowystqpowaniepar
W powietrzukom6rlaboratoryjnych,z
obecno66:
Zidentyfikowano
zwiqzk6wchemicznychw ilo6ciachSladowych.
- wqglowodor6w
(toluen,etylobenzen,
ksylen).
aromatycznych
- wgglowodor6w
w ilo6ciachSladowych.
i alicyklicznych
alifatycznych
Stg2enie toluenu wynosiNo0,4 pg/m3,etylobenzenu 0,2 pg/m3,ksylenu- 0,5 !rg/m3.
Stg2enie sumaryczne wqglowodor6w alifatycznych i alicyklicznych,w6r6d kt6rych
1,1,3zidentyfikowano:2,5-dimetyloheksan,pentylocyklopropan,6-etylo-2-metylodekan
2 prg/m3.
wynosiNo
2,6,7-trimetylodekan,
trimetylocykloheksan,
z wyrobu.
emisjinaftalenui metylonaftalen6w
Niestwierdzono
r. w
z dnia 12.03.1996
MinistraZdrowiai OpiekiSpolecznej
ZgodniezZarzqdzeniem
stg2efii natq2ericzynnik6wszkodliwychdla zdrowiawydzielanych
sprawiedopuszczalnych
pzez materiatybudowlane, uzqdzeniiai elementy wyposa2eniaw pomieszczeniach
pomieszczenia
dzielq
przeznaczonych
na pobytludzi (MonitorPolskiNr 19, poz.231:1996)
signa:
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-

-

na staty pobyt chorychw budynkachslu2by
kategoriiA - mieszkalne,pnzeznaczone
zdrowia oraz przeznaczonena staly pobytdzieci i mlodzie2yw budynkacho6wiaty,a
do pzechowywaniaprodukt6wZywno6ciowych,
tak2epomieszczeniaprzeznaczone
kategoriiB - przeznaczonena pobyt ludzi w budynkachu2yteczno6cipublicznej
pomocniczew
innychni2 zaltczanedo pomieszczefikategoriiA oraz pomieszczenia
mieszkaniach.

kategoriiA/B na poziomie
stg2eniew pomieszczeniach
to ustaladopuszczalne
Zarzqdzenie
- 100/150pg/m3,ksylen-100/150!rg/m3.Zarz1dzenie
toluen-2OO125O
Ug/m3,etylobenzen
alifatycznychw powietrzupomieszczeh.
stg2efiwgglowodor6w
nieokre6ladopuszczalnych
z dnia26 stycznia2010rokuw sprawiewarto6ci
MinistraSrodowiska
Rozpozqdzenie
dla niekt6rychsubstancjiw powietrzu(Dz.U.22010 roku,Nr 16, poz.87)
odniesienia
dla 1 rokukalendazowegodla sumy
warto66odniesieniau6rednionq
okre6ladopuszczalnq
(do Crz),kt6rawynosi1000lrg/m3.
alifatycznych
wgglowodor6w
6. Opinia
2e pr6bkipapy
stwierdzono,
badafilaboratoryjnych
Na podstawieprzeprowadzonych
asfaltowej, podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS, po 8 dniach od
wyprodukowaniabyty 2r6dlem emisji niewielkichilo6ci wgglowodor6waromatycznych,
i alicyklicznychdo powietza. Stg2eniedopuszczalnepar tych zwiqzk6ww
alifatycznych
na pobytludzinie zostalopzekroczone.
powietzu pomieszczehprzeznaczonych
Papa, po dostarczeniudo laboratoriumwydzielalawyra2niewyczuwalnyzapach
malalaz uptywemczasu.
bitum6w,kt6regointensywno66
W wyniku pzeprowadzonychbadafi stwierdzono,2e badana papa asfaltowanie
w ilo5ciachuznanychza niebezpieczne.
wydzielado powietrzapar zwiqzk6wchemicznych
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ZESPoL LABORATORIoW BADAWCZYCH
akredytowanY
przezPolskieCentrum Akredytacji
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certYfikatakredYtacji
nr AB 023

AB 023

RAPORTZ BADANNR LFSOO.O976/1ZR24NF

LFS

isrodowiska.
sanitarnych
Fizykicieplnej,Instalacji
Laboratorium
BADAWGZE:
LABORATORIUM
149
(O-22)
64
56
Adres:02-656Warszawa,ul' Ksawer6w21, tel'
229
(0-22)
59
82
1,
tel.
Filtrowa
ul.
Warszawa,
00-611
Zdufiskawola
ICOPALS.A.,ul.Laska169t197,98-220
KLTENT;
bada6
oBIEKT: Papa asfaltowa podkladowaFUNDAMENTSZYBKI PROFIL- SBS' Do
linia
14.03.2012;
produkcji
data
mm,
x
3,2
1 rorkqpapy o wymiarach10m x 1m
dostarczono
pirtii
m2.
7600
wietko66
- L-1;nr partii-zlecenieprodukcyjne
8077955;
produkcyjna
zgodniez
pzy protokoleLFS00-09761121R24NF
pzyjgtodo badaniaw dniu16.03.2012r.
procedurq
nr 18.
- 28.03'2012.
badanow dniach19.03.2012
BADANIA:
PROCEDURA
Fiti-errrso roooo-g,zoogpowietze wnqtz - c29569 oznaczanieemisjilotnychzwiqzk6w
@dowlanychiwyposa2enia.-'Badanieemisjimetodqkomorowq
w
nik6w i monomer6wnienasyconych
par r ozpuszczal
iggg.,,Oznaczanie
Fd LS-OOzl+lOgpr6bki".
gazowejz wlbogaqeniem
@matografii
bitumyi ich
zawierajqcych
Fel-s-o0glzlog-igggoznalzaniJpar uuyori"t"lqiychsiq z material6w
@,metodqchromatografiigazowqzwzbogaceniempr6bki
WYNIKIBADANIA:
nYchz Pr6bekPAPYw komorach
temperaturyi wilgotno$ci'
nycnw warunkachstandardowych
tanoratoryj
Cechybadane

Wynikibadania

wzglg-dna
wilgotno5d
Komorystaloweo oUjiioS"i0,1m3.Temp-eratura,2lxJoC.,
powietrza
0,05
Wymiana
m2lm3.
0,4
materialem
fomOr
50tslo. Nasycenie
aromatycznVch
(to!99n'..
ilo5ciwqglowodor6w
emisjqSladowych
Stwierdzono
.
z badanychpr6bek'Wyniki
i alicyklicznych
ksylen;,alifatycznych
"tylob"nt"n,
w tabeli1.
ilo6cioweprzedstawiono

RAPORTZ BADANNR LFSOO.O976/1ZR24NF

LFS

wedlug
Nymaganie

stqzehi
r. w sprawiedopuszczalnych
MZ|OSz dnia12.03.1996
przez
materialy
wydzielanych
zdrowia,
dla
szkodliwych
natg2ehczynnikow
budbwlane,urzqdzeniai elementywyposa2eniaw pomieszczeniach
pobytludzi.(MonitorPolskinr19 rok 1996,poz.231).
pzeznaczonycfrna
2)Rozpozqdzenie
z dnia26 stycznia2010rokuw sprawie
MinistraSrodowiska
w powietzu(Dz.U.22010roku,Nr
substancji
dla niekt6rych
odniesienia
warto6ci

w powietzukom6rlaboratoryjnych,
Tablica1. Stq2enielotnychzwiqzk6worganicznych
papyasfaltowejpodkladowejFUNDAMENTSZYBKI PROFIL SBS
piOOt<i
zawieralqcycn
Stg2eniew powietrzukom6r[pg/mt]
Zwiqzek
oznaczany

Warto66odniesienia
Warto56dopuszczalna uSredniona
dla
w pomieszczeniach
okresuroku
kategoriiA/B''
kalendazoyvego2)
ug/m"

Toluen
E$lobenzen
Ksylen
Wqglowodory
i
alifatyczne
- suma
alicykliczne
@|oheksan,penty|ocyk|opropan,6-ety|o-2-mety|odekan1,1,3-trimety|ocyk|oheksan,2,6,7himetylodekan
w powietzu kom6rlaboratoryjnych
NumerycAS zwiqzk6wzidentyfikowanych
Toluen[108-88-3]
Etylobenzen
[10041-4]
Ksylen[1330-20-7]
3-2]
2,S-Dimetyloheksan
[592-1
Pentylocyklopropan
[2511-91-3]
6-Etylo-2-metylodekan
162108-21-81
1,1,3-Trimetylocykloheksan
[3073-66-3]
2,6,7-Trimetylodekan
162108-25-21

sig wyczuwalnym
zonado bada6,charakteryzuje
czasu.
z
uplywem
wraz
siq
zmniejsza
natglenie
kt6rego
bitirm6w,
zapachem
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