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1. Podstawa formalna wykonania pracy

Podstawq formalnq wykonania pracy byN Wniosek o pzeprowadzenie badah z dnia

26.03.2012 roku, zloZony przez firmq iICOPAL S.A., ul. Laska 1691197, 98-220 Zduriska

Wola, na wykonanie badania emisji lotnych zwiqzkow organicznych z papy asfaltowej,

podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS.

Warunki realizacji pracy okreSla Zalqcznik nr 1 do Aneksu do umowy nr

09761121R24NF pt. ,,Badanie emisji lotnych zwiqzk6w organicznych z papy asfaltowej

podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS.'

2. Gel izakres pracy

Celem pracy bylo badanie emisji lotnych zwiqzk6w organicznych z papy asfaltowej

podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS. WedNug Deklaracji Zgodno6ci Nr

EC15.212007 z dnia 10.02.2012, jest to papa kauczukowo-2ywiczno-asfaltowa typu T, na

osnowie z wl6kniny poliestrowej, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami

pzeciw korozji biologicznej. Papa pzeznaczona jest do wykonywania izolacji

pzeciwwodnych w konstrukcjach Scian lub na/pod podlogami albo plytami posadowionymi w

gruncie. Wymagania techniczne i uZytkowe dla wyrobu okre6la norma PN-EN

13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne V\/yroby

asfaltowe do izolacji pneciwwilgociowych lqcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

pneciwwod nej ele me nt6w podzie m nych - Defi n icje i wlaSciwoSci.

Zakres pracy obejmowal'. oznaczenie lotnych i trudno lotnych zwiqzk6w organicznych

(rozpuszczalnik6w, monomer6w nienasyconych) w pr6bkach powietza pobranego z komory

faboratoryjnej zawierajqcej pr6bki papy, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zwiqzk6w

uznanych za szkodliwe dla zdrowia wedlug Zarzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej

z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stg2ei i natq2eh czynnik6w szkodliwych dla

zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, uzqdzenia i elementy wyposa2enia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19, poz.231:1996).

3. Pr6bki do badaf

W dniu 16.03.2012 roku Zleceniodawca dostarczyl do badafi 1 rolkq papy o wymiarach

10mx1mx3,2 mm. Rolka oklejona byla ta6mami zabezpieczajqcymi, zawierajqcymi nazwe

handlowq wyrobu oraz podstawowe informacje techniczne (Fot.1). Wiezchnia strona papy

zabezpieczona byNa foliq ochronnq, odpornq na promieniowanie UV. (Fot.2). Dostarczona
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papa posia dalavryra2nie wyczuwalny zapach charakterystyczny dla bitum6w. Z dostarczonej

rolki wyciqto do badania emisji 3 pr6bki o wymiarach 2Ox2O cm (powiezchnia 0,04 m2).

Dane dotvczace otrzvmanei Pr6bki:

Data produ kqi: 1 4.03.2O12

Linia produkcyjna:L-1

Nr partii: zlecenie produkcyjne 8077955

Wielko66 partii: 7600 m2

Fot.1 Papa Fundament Szybki Profil SBS - data produkcji

Fot.2 Papa Fundament Szybki Profil SBS - folia ochronna
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4. Metodyka badania

W dniu 19.03.2012 - po 5 dniach od wyprodukowania, pr6bki papy wstawiono do

kom6r laboratoryjnych stalowych objeto€ci 0,1 m3. Temperatura w komorach byla r6wna 23 +

2oC, awzglgdna wilgotno66 powietza 50 + 5 %. Komory byly wentylowane z szybko6ciq

0,05 m3/h. Nasycenie wyrobem kom6r wynosilo 0,4 m2lms.

Po 3 dobach pzeprowadzono pob6r pr6b zanieczyszczefi powietza z kom6r,

zgodnie z norme PN-EN 16000-9:2009 ,,Powietrze wngtrz - Czq$r6 9: Oznaczanie emisji

lotnych antiqzk6w organicznych z wyrob6w budowlanych i wyposaZenia - Badanie emisji

metodq komorowq". Poboru powietrza dokonano po 3 dobach przebywania pr6bek w

komorach.

Pr6by zanieczyszczeh powietza badano technikq chromatografii gazowej zgodnie z

procedurami PB LS-002/4/09-1999 ,,Oznaczanie par rozpuszczalnik6w i monomer6w

nienasyconych w powietrzu metodq chromatografii gazowej z wzbogaceniem pr6bki" i

PB LS-OO6/2/09-1999 ,,Oznaczanie par wydzielajqcych siq z material6w zawierajqcych

bitumy i ich pochodne chlorowane, metodq chromatografii gazowej z wzbogaceniem pr6bki".

5. Wyniki badafi

Wyniki badai pzedstawiono w raporcie z badari nr LFS00-09761121R24NF,

stanowiqcy m zal1cznik do opracowan ia.

W powietrzu kom6r laboratoryjnych,z pr6bkami papy stwierdzono wystqpowanie par

zwiqzk6w chem icznych w ilo6ciach Sladowych. Zidentyfikowano obecno66:

- wqglowodor6w aromatycznych (toluen, etylobenzen, ksylen).

- wgglowodor6w alifatycznych i alicyklicznych w ilo6ciach Sladowych.

Stg2enie toluenu wynosiNo 0,4 pg/m3, etylobenzenu 0,2 pg/m3, ksylenu - 0,5 !rg/m3.

Stg2enie sumaryczne wqglowodor6w alifatycznych i alicyklicznych, w6r6d kt6rych

zidentyfikowano: 2,5-dimetyloheksan, pentylocyklopropan, 6-etylo-2-metylodekan 1,1 ,3-

trimetylocykloheksan, 2, 6, 7-trimetylodekan, wynosiNo 2 prg/m3.

Nie stwierdzono emisji naftalenu i metylonaftalen6w z wyrobu.

Zgodnie zZarzqdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w

sprawie dopuszczalnych stg2efi i natq2eri czynnik6w szkodliwych dla zdrowia wydzielanych

pzez materiaty budowlane, uzqdzeniia i elementy wyposa2enia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19, poz.231:1996) pomieszczenia dzielq

sig na:
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- kategorii A - mieszkalne, pnzeznaczone na staty pobyt chorych w budynkach slu2by

zdrowia oraz przeznaczone na staly pobyt dzieci i mlodzie2y w budynkach o6wiaty, a

tak2e pomieszczenia przeznaczone do pzechowywania produkt6w Zywno6ciowych,

- kategorii B - przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach u2yteczno6ci publicznej

innych ni2 zaltczane do pomieszczefi kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w

mieszkaniach.

Zarzqdzenie to ustala dopuszczalne stg2enie w pomieszczeniach kategorii A/B na poziomie

toluen -2OO125O Ug/m3, etylobenzen - 100/150 pg/m3, ksylen -100/150 !rg/m3. Zarz1dzenie

nie okre6la dopuszczalnych stg2efi wgglowodor6w alifatycznych w powietrzu pomieszczeh.

Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto6ci

odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U.22010 roku, Nr 16, poz. 87)

okre6la dopuszczalnq warto66 odniesienia u6rednionq dla 1 roku kalendazowego dla sumy

wgglowodor6w alifatycznych (do Crz), kt6ra wynosi 1000 lrg/m3.

6. Opinia

Na podstawie przeprowadzonych badafi laboratoryjnych stwierdzono, 2e pr6bki papy

asfaltowej, podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS, po 8 dniach od

wyprodukowania byty 2r6dlem emisji niewielkich ilo6ci wgglowodor6w aromatycznych,

alifatycznych i alicyklicznych do powietza. Stg2enie dopuszczalne par tych zwiqzk6w w

powietzu pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi nie zostalo pzekroczone.

Papa, po dostarczeniu do laboratorium wydzielala wyra2nie wyczuwalny zapach

bitum6w, kt6rego intensywno66 malala z uptywem czasu.

W wyniku pzeprowadzonych badafi stwierdzono, 2e badana papa asfaltowa nie

wydziela do powietrza par zwiqzk6w chemicznych w ilo5ciach uznanych za niebezpieczne.

Wykonawca: Weryfikacja:

dr inZ. Halina PrejznerU- 0,'1I""',
msr in2. Hatina Deptuta bt/bE
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LABORATORIUM BADAWGZE: Laboratorium Fizyki cieplnej, Instalacji sanitarnych isrodowiska.

Adres: 02-656 Warszawa, ul' Ksawer6w 21, tel' (O-22) 56 64 149
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 82 59 229

KLTENT; ICOPAL S.A., ul. Laska 169t197,98-220 Zdufiskawola

oBIEKT: Papa asfaltowa podkladowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS' Do bada6

dostarczono 1 rorkq papy o wymiarach 10m x 1m x 3,2 mm, data produkcji - 14.03.2012; linia

produkcyjna - L-1; nr partii -zlecenie produkcyjne 8077955; wietko66 pirtii - 7600 m2.

pzyjgto do badania w dniu 16.03.2012r. pzy protokole LFS00-09761121R24NF zgodnie z

procedurq nr 18.
badano w dniach 19.03.2012 - 28.03'2012.

PROCEDURA BADANIA:
Fiti-err rso roooo-g,zoog powietze wnqtz - c2956 9 oznaczanie emisji lotnych zwiqzk6w

@dowlanychiwyposa2enia.-'Badanieemisjimetodqkomorowq
Fd LS-OOzl+lOg- iggg .,,Oznaczanie par r ozpuszczal ni k6w i monomer6w nienasyconych w

@matografii gazowej z wlbogaqeniem pr6bki".

Fel-s-o0glzlog-iggg oznalzaniJ par uuyori"t"lqiych siq z material6w zawierajqcych bitumy i ich

@,metodqchromatografi igazowqzwzbogaceniempr6bki

WYNIKI BADANIA:
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RAPORT Z BADAN NR LFSOO.O976/1ZR24NF

nYch z Pr6bek PAPY w komorach
tanoratoryj nycn w waru n kach standardowych temperatury i wi lg otno$ci'
Komory stalowe o oUjiioS"i 0,1 m3. Temp-eratura,2lxJoC., wilgotno5d wzglg-dna
50 tslo. Nasycenie fomOr materialem - 0,4 m2lm3. Wymiana powietrza 0,05Cechy badane

Stwierdzono emisjq Sladowych ilo5ciwqglowodor6w aromatycznVch (to!99n'.. .

"tylob"nt"n, 
ksylen;, alifatycznych i alicyklicznych z badanych pr6bek' Wyniki

ilo6ciowe przedstawiono w tabeli 1.Wyniki badania

AB 023
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Nymaganie wedlug

Tablica 1. Stq2enie lotnych zwiqzk6w organicznych w powietzu kom6r laboratoryjnych,

zawieralqcycn piOOt<i papy asfaltowej podkladowej FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

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

Zwiqzek
oznaczany

Toluen

E$lobenzen

Ksylen
Wqglowodory
alifatyczne i
alicykliczne - suma

@|oheksan,penty|ocyk|opropan,6-ety|o-2-mety|odekan1,1,3-trimety|ocyk|oheksan,2,6,7-
himetylodekan
Numery cAS zwiqzk6w zidentyfikowanych w powietzu kom6r laboratoryjnych
Toluen [108-88-3]
Etylobenzen [10041-4]
Ksylen [1330-20-7]
2,S-Dimetyloheksan [592-1 3-2]
Pentylocyklopropan [251 1 -9 1 -3]
6-Etylo-2-metylodekan 1621 08-21 -81
1,1, 3-Trimetylocykloheksan [3073-66-3]
2,6,7-Trimetylodekan 1621 08-25-21

Od powiedzialny za bad an ie :
mgr in2. Halina DePtula

lilw. ' " " 1 "
lrA

RAPORT Z BADAN NR LFSOO.O976/1ZR24NF

MZ|OS z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stqzeh i
natg2eh czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy
budbwlane, urzqdzenia i elementy wyposa2enia w pomieszczeniach
pzeznaczonycfrna pobyt ludzi. (Monitor Polskinr 19 rok 1996, poz. 231).

2)Rozpozqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
warto6ci odniesienia dla niekt6rych substancji w powietzu (Dz. U.22010 roku, Nr

Stg2enie w powietrzu kom6r [pg/mt]
Warto66 odniesienia

uSredniona dla
okresu roku

kalendazoyvego2)

Warto56 dopuszczalna
w pomieszczeniach

kategoriiA/B''
ug/m"

Osoba autoryzujqca raport
dr in2. Halina Prejzner
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Podpis I

Warszawa, dnia 12.04.2012 r.
o badaneqg,obiektu' Bez pisemnei zgody

Laboratorium Badawczego Rapoft nie mo2e byd powielany inaczei, iak tylko w caloScL
z badaft nie jest 1sytiln1ntei dopuszczajqcym do obtotu i powszechnego stosowania w budownictwie-


