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1. Údaie o předmětu zkouškv

1.1. Výrobek: AERo-THERM
1.2. Výrobce: Q-THERM ŠpnNlel GROUP, a.s', Na Spraved|nosti 1533, 53o 02 Pardubice

2. Specifikace zkoušek:

Provedené zkoušky:
- stanovenísoudrŽnosti odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542
- stanovení a k|asifikace stupně propustnosti pro vodní páru ote Čstrt EN lso 7783-2
- senzorická zkouška _ pach d|e ČSN EN 1230-1

3. odběr. převzetí a příprava vzorků:

Datum odběru vzorků: 13.04.2010
Místo odběru: sk|ad Žadate|e
odebra|: |ng. Zdeněk Kočí, pracovník pob' 0100 Praha
Datum převzetí v AZL č. 1018.5: 13.04.20í0
Převza|: zástupce ML č.1018.5: V|astimi| Va|eš

Příprava vzorků by|y provedena pod|e technických poŽadavků Žadate|e a zkušební vzorky by|y
připraveny ke zkouškám pod|e příslušných norem' Podk|adní tě|esa penetrována AERo-THERM'

4. Zkušební metodv. předpisv a postupv

4'1. Pro zkoušení by|y pouŽity postupy pod|e těchto norem:

Čsru eN É4Z2OOO Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí_
Zkušební metody - Stanovení soudrŽnosti odtrhovou zkouškou

ČsN rru |So 7783-2:2000/oPRAVA 1:2OO2 Nátěrové hmoty - Pov|akové materiá|y a pov|akové
systémy pro vnějšízdivo a beton - Čast 2: Stanoveni
a k|asifikace propustnosti pro vodní páru (permeabi|ity)

Čsru eru p3o-1:2OO2 ?"pi'y a |epenky určené pro styk s poŽivatinami- Senzorické zkoušky -
Cást 1: Pach*

*Tato zkouška nenípředmětem akreditace ČlA

4'2' Údale o odchy|kách od zkušebního postupu:
Senzorické hodnocení - pach
Z technických důvodů by|o pouŽito místo papíru nebo lepenky jako podk|adový materiál
přírodní neupravené reŽné p|átno' Místo širokohrdlé baňky s kuŽe|ouým zábrusem o
objemu 500 ml a vzorku o ploše 6 cm2 (poměr 1,2), by|y p'ouŽiý váŽěnky s víčkem o objemu
95 ml a podk|adový materiál o ploše 114 cm., tudíž odpovídají také poměru 1,2.
Zprovozních důvodů se zkoušky zúčastni|i 4 posuzovate|é místo 6 posuzovate|ů'
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5. Zkušební zařízení

-posuvné měřítko rozsahu 0 - 150 mm, ]D 194
-číse|níkový úchy|koměr rozsahu 0-5 mm, ]D 2o2
-váha Sartorius typ E 12000 S rozsahu O-12 kg, |D 65
-odtrhoměr MPPV 01 rozsahu 0-1o kN, |D 3oo
-váha Sartorius typ LP 1200 S rozsahu o - í2oo g, lD 336
-klimatizační komora Gal|enkamp-Sanyo, ID 66
-v|hkoměr s tep|oměrem, lD 256

Zkušební zařízení a mě-řid|a, pouŽitá přizkouškách, jsou metro|ogicky řádně ověřena.
Ka|ibrační a ověřovací |isty jsou uloŽeny u metro|oga |aboratoře.

6. Výsledkv zkoušek

Datum provedení zkoušek: 21.04.2010 až 14'O5.2o1O
Zkoušky proved|: V|astimi| Va|eš (6'1.,6.2.), |ng. K|ára Čichovská (6.3')

6. 1' Stanovení soudrŽnosti odtrhovou zkouškou

Laboratorní prostředí: tep|ota vzduchu 22 oc, relativní v|hkosti vzduchu 55 %
datum zhotovení: 21.04.2010 a22'O4'2O1O datum zkoušky: 06.05'201o

čísló
stanóvenÍ

t|oušťká vrstvy
(mm)

sbúďÉňost
,:. P typ plochy porušení

I 1 0,8 fuB:B=50o/o:50%
2 I 0,8 B = 100%
3 1 0,8 B = 10Oo/o
4 1 0,8 A/B:B=80o/o:20%
5 1 0,9 A/B:B=2Oo/o:80%
aritmetický průměr 0,8

Typ porušení: fuB: adhezní porušení mezi podk|adem a prvnívrstvou
B: kohezní porušení v první vrstvě

6.2' Stanovení a k|asifikace stupně propustnosti pro vodní páru

Laboratorní prostředí: tep|ota vzduchu 23 oC, re|ativní v|hkosti vzduchu 51 %
datum zhotovení: 21 .04.2010 a 22.O4.2O10 datum zkoušky: 1o.o5.2o1 O až 14.O5.2o1o

Zkušební prostředí v k|imatizační komoře. tep|ota vzduchu 23 oc, re|ativní v|hkosti vzduchu 50 %PouŽitý vodn í nasycený roztok so|i dihydrogenfosforečnanu amonného.

průměrná t|oušťka fi|mu d (m) 0.00133
propustnost pro vodní páru V rď(m1 d}t 117,21

difuzníekviva|entt 0,í 9
klasifikace propusnosti pro vodni paru - tliOa Vz - střední )

)- Klasifikace v souladu s ČsN EN 1062-1.
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6.3. Senzorické hodnocení- pach

Laboratorní prostředí: tep|ota vzduchu 23 oC, relativní vlhkosti vzduchu 51 %
datum zhotovení: 21'o4.2010 datum zkoušky: 06.05.201o aŽ 12.05.2010

Příprava vzorků:
Na podk|adový materiá| (přírodní neupravené reŽné p|átno) by| máčením nanesen zkoušený vzorek
a ponechán po určitou dobu (d|e typu nátěrové hmoty) vo|ně vysychat. Takto připravené vzórky by|y
s|oŽeny do vhodného tvaru a umístěny do zabroušené váŽénky. Po 24. hodinách byly va|eit<ý
otevřeny a prováděna pachová zkouška. Pokud by|o hodnocení pachu neiyhovující, póňecha|y se
vzorky volně po da|ší časový Úsek a opět hodnoceny.
Počet posuzovate|ů: 4

6.3.1 Senzorické hodnocení pachu po 15 dnech od nanesenívzorku na podk|adový materiá|
Datum hodnocení: 06.05.201 0

Vvhodnocení:
Stupeň 0 _ Žádný vnímate|ný pach
Stupeň 1 - pach právě zachytite|ný
Stupeň2-mírnýpach
Stupeň 3 _ mírně si|ný pach
Stupeň4-si lnýpach

6.3.2 Senzorické hodnocení pachu po 19 dnech od nanesenívzorku na podk|adový materiá|
Datum hodnocení: 10.05.20,10

Poč.et d'itj pa
' nánesenÍ ' l

1 '19 0
2 19 0
3 19 0
4 19 0
5 19 0
6 19 0

Fruměrný stuoeň 0

Vvhodnocení:
Stupeň 0 _ Žádný vnímate|ný pach
Stupeň 1 _ pach právě zachytite|ný
Stupeň2_mírnýpach
Stupeň 3 - mírně si|ný pach
Stupeň4-si lnýpach

1 15 0
2 15 0
3 15 0
4 15 0
5 15 0
6 15 0
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