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NESTAPOL S.C.

K. Staniszewski, M. Dominik, Z. Nestorowicz
ul. Przyrzecze 22
05-510 Konstancin Jeziorna

Wasz znak:-
Wasza data: 15.01.20145

Nasz znak: LG-4081-2/2015
Łódź, dn. 23.01.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2/2015/LG

Liczba stron: 2
Liczba egz.: 2

Zleceniodawca: NEST APOL s.c., K. Stani szewski, M. Dominik, Z. Nestorowicz, ul. Przyrzecze
22, 05-510 Konstancin Jeziorna

Data otrzymania próbek/wyrobów do badań: 15.01.2015

Data wykonania usługi: 22.01.2015

Rodzaj i liczba próbek/wyrobów do badań, oznaczenie próbek: 1 próbka materiału tapicerskie-
go o symbolu NE - próbka 2/2015/1

Sposób pobierania próbek/wyrobów: przysłana przez zleceniodawcę

Rodzaj zleconych badań: odporność na ścieranie na sucho (Martindale ), wytrzymałość na roz-
dzieranie

Wyniki badań: w tabeli na str. 2

Sprawozdanie może być powielone tylko w całości. Fragment sprawozdania może być powielony
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego.
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Do sprawozdania nr 2/20 15/LG

Wynik badania

Lp. Rodzaj badania Jedn. Materiał tapicerski Metoda badania
miary o symboluNE

Próbka 212015/1

1 Odporność na ścieranie liczba PN-EN ISO 5470-2:2005
(Martindale ) cykli Metoda 1

na sucho 103000
(stopień "1")

2 Wytrzymałość na N PN-EN ISO 4674-1 :2005
rozdzieranie Metoda A

wzdłuż 119,6 N"
"

w poprzek 48,0

"N" - metoda badania nieakredytowana

uwAGA: Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zbadanej próbki.

Informacje dodatkowe (nie objęte zakresem akredytacji):

1. W normie PN-EN ISO 5470-2:2005 "Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi-
Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: Urządzenie ścierające Martindale'a", w tabeli 4, podana jest
skala klasyfikująca uszkodzenia próbki, składająca się z sześciu stopni (od O do 5): stopień "O" - bez zmian,
stopień" l" - uszkodzenie b. małe (Zmiana żywości barwy. Druk (jeśli jest) nie wykazuje zniszczenia. Nie na-
ruszona wierzchnia warstwa), stopień "2" - uszkodzenie małe (Zmiana żywości barwy. Druk (jeśli jest) czę-
ściowo lub całkowicie zniszczony. Wierzchnia warstwa nie naruszona lub tylko bardzo powierzchniowo), sto-
pień "3" - uszkodzenie średnie (Naruszona wierzchnia warstwa), stopień "4" - uszkodzenie duże (Wierzchnia
warstwa zniszczona na wskroś i naruszona środkowa warstwa lub pianka), stopień "5" - uszkodzenie całkowite
(Pojawiło się podłoże wyrobu).

2. W normie PN-EN 15618:2009 .Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi - Wy-
roby meblowe - Klasyfikacja i metody badań" podane są wskaźniki z podziałem na klasy produktu, co prze-
kłada się na przewidywane przeznaczenie. Klasa ,,A" - wyrób najlepszy, np. na meble użytkowane w miej-
scach publicznych (poczekalnie, autobusy, itp.) ; klasa ,,B" - średnia; klasa "C" i następne dot. coraz słab-
szych materiałów. W zakresie niniejszego zlecenia wskaźniki te są następujące:

Wskaźnik Metoda badania A B C

Odporność na ścieranie (Martindale) PN-ENISO przy 102400 przy 51200 przy 38 4005470-2:2005
minimum" 2" stopień Metoda l cyklach cyklach cyklach

Siła rozdzierająca PN-ENISO
wzdłuż 4674-1:2005 ~50N ~44N ~31 N

w poprzek Metoda A >50N >44N >31 N
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