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1.  PRZEDMIOT APROBATY 

 
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są płyty okładzinowe o nazwach 

handlowych: GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE. Płyty objęte Aprobatą są produkowane 

przez firmę Crane Composites Inc., 23525 West Eames Street, Channahon,  IL 60410, Stany 

Zjednoczone, której upoważnionym przedstawicielem w Polsce jest SARANA Spółka z o.o., 

ul. Piłsudskiego 47, 32-050 Skawina. 

Płyty GLASBORD FXIE wykonywane są z termoutwardzalnej żywicy poliestrowej          

z nieorganicznymi wypełniaczami, pigmentami i dodatkiem typu fire retardant,  wzmocnionej 

włóknem szklanym w postaci tkaniny o masie powierzchniowej 0,53 kg/m2. Wymiary płyt 

GLASBORD FXIE wynoszą: 2,3 mm – grubość, 1195 mm – szerokość i 1000 ÷ 4000 mm – 

długość.  Na zamówienie mogą być dostarczane płyty o innych szerokościach. 

Płyty GLASBORD PIFE wykonywane są z termoutwardzalnej  żywicy poliestrowej          

z nieorganicznymi wypełniaczami i pigmentami, wzmocnionej włóknem szklanym                      

w postaci tkaniny o masie powierzchniowej 0,53 kg/m2. Wymiary płyt GLASBORD PIFE 

wynoszą: 2,2 mm – grubość, 1195 mm – szerokość i 1000 ÷ 4000 mm – długość. Na 

zamówienie mogą być dostarczane płyty o innych szerokościach. 

Płyty GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE mają błyszczącą, tłoczoną powierzchnię 

licową i gładką, matową powierzchnię spodnią. Płyty są fabrycznie barwione w masie na 

kolor biały lub kremowy.  

Wymagane właściwości techniczno-użytkowe płyt GLASBORD FXIE i GLASBORD 

PIFE podano w p. 3. 

 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

Płyty GLASBORD FXIE są przeznaczone do wykonywania okładzin ścian 

wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach zamkniętych, bez dostępu promieniowania 

ultrafioletowego (UV). 

Płyty GLASBORD PIFE są przeznaczone do wykonywania okładzin ścian 

wewnętrznych w pomieszczeniach zamkniętych. 

Płyty GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE mocuje się do podłoży za pomocą kleju 

poliuretanowego. 
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 Płyty GLASBORD FXIE zostały sklasyfikowane w klasie B – s2, d0 reakcji na ogień 

według normy PN-EN 13501-1+A1:2010 i jako niezapalne, nie kapiące, nie odpadające pod 

wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniające ognia (NRO), na podstawie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami). Powyższa klasyfikacja ma zastosowanie w przypadku okładzin ścian wewnętrznych        

i sufitów klejonych do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego. Klasyfikacja dotyczy okładzin 

na podłożach niepalnych (klasy co najmniej A2 – s3, d0 według normy PN-EN 13501-

1+A1:2010), o gęstości nie mniejszej niż 800 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 6 mm. 

Płyty GLASBORD PIFE zostały sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogień według 

normy PN-EN 13501-1+A1:2010, odpowiadającej określeniu „samogasnący” według ww. 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powyższa klasyfikacja 

ma zastosowanie w przypadku okładzin ścian wewnętrznych klejonych do podłoża za pomocą 

kleju poliuretanowego. Klasyfikacja dotyczy okładzin na podłożach metalowych o grubości nie 

mniejszej niż 0,8 mm i gęstości nie mniejszej niż 2700 kg/m3 oraz podłożach niepalnych 

(klasy co najmniej A2 – s3, d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010), o gęstości nie 

mniejszej niż 800 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 6 mm. 

Okładziny ścian wewnętrznych z płyt GLASBORD PIFE mogą być stosowane           

w miejscach, którym na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki              

i ich usytuowanie, nie są stawiane wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  

Wyroby których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna powinny być stosowane 

zgodne z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem:  

– obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami),  

– właściwości technicznych wyrobów, określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej, 

– zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez Producenta wyrobu. 

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/B/0032/01/2008 wydanym przez Państwowy 

Zakład Higieny w Warszawie, płyty objęte Aprobatą odpowiadają wymaganiom higienicznym. 

Po przyklejeniu płyt do podłoża pomieszczenia należy wietrzyć aż do zaniku zapachu. 
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  WŁAŚCIWOŚCI  TECHNICZNE.  WYMAGANIA 

Wymagane właściwości płyt GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE podano w             

tablicy 1. 

Tablica 1 

Poz. Właściwości 
Wymagania  

Metody badań GLASBORD     
FXIE 

GLASBORD  
PIFE 

1 2 3 4 5 

1 Wygląd zewnętrzny płyty barwy białej lub kremowej, 
bez uszkodzeń; powierzchnia 
licowa tłoczona, z połyskiem; 
powierzchnia spodnia gładka,     

matowa 

p. 5.6.2 

2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
 grubość, mm 
 szerokość, mm 
 długość, mm 

 
 0,2 
 5,0 
 5,0 

PN-EN 438-2:2007 

3 Masa powierzchniowa, kg/m2 3,3  10% p. 5.6.3 

4 Gęstość, g/cm3 

1,8  10% 
PN-EN ISO 1183-1:2006 

(metoda A) 

5 Absorpcja wody, %, po 24 h   0,5 PN-EN ISO 62:2008 

6 Stabilność wymiarowa (skurcz), %,  
w kierunku szerokości i długości,  
po 24 h w temp. +60C  

 0,2 p. 5.6.4 

7 Wytrzymałość na rozciąganie, 
MPa, średnia z dwóch kierunków  40  30 

PN-EN ISO 527-1:1998  
próbki typu 1B wg       

PN-EN ISO 527-2:1998
8 Moduł sprężystości przy 

rozciąganiu, MPa, średnia z dwóch 
kierunków 

 6000  3500 

9 Wytrzymałość na zginanie, średnia 
z dwóch kierunków, MPa  100  60 

PN-EN ISO 178:2006 
10 Moduł sprężystości przy zginaniu, 

średnia z dwóch kierunków, MPa  6000  2900 

11 Udarność metodą Charpy’ego, 
kJ/m2  20 

PN-EN ISO 179-
1:2004/A1:2006        

(met. 2fn) 
12 Odporność na uderzenie ciałem 

twardym przy energii uderzenia 12 J 
w temp. +20C 

brak uszkodzeń p. 5.6.5 

13* Trwałość barwy po 
napromieniowaniu do 594 MJ/m2 

- 

jednolita 
zmiana barwy 

nie większa niż 
stopień 3 skali 

szarej 

PN-EN 20105-A02:1996 
BN-77/6701-04 

14 Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
reakcji na ogień 

B – s1, d0 E PN-EN 13501+A1:2010 

*  właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów 
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4.  PAKOWANIE,  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

Płyty objęte Aprobatą powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinna 

być umieszczona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 

– nazwę wyrobu, 

– nazwę i adres Producenta, 

– wymiary płyt, 

– informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia lub życia, określone w karcie 

charakterystyki, opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

– oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53/2009, poz. 439), 

– numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4716/2011, 

– nazwę jednostki certyfikacyjnej, która brała udział w ocenie zgodności (dotyczy płyt 

GLASBORD FXIE), 

– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

– znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 

 
 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu 

robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym  
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i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4716/2011 i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności 

wyrobów dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując: 

− w przypadku płyt GLASBORD FXIE – system 1, 

− w przypadku płyt GLASBORD PIFE – system 4. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4716/2011, jeżeli akredytowana 

jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania Producenta: 

− zakładowej kontroli produkcji, 

− uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta zgodnie z ustalonym planem 

badań, obejmującym badania według p. 5.4.3. 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

− wstępnego badania typu, 

− wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej produkcji, 

− ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4716/2011 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

 5.2. Wstępne badanie typu 

 

 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

 Wstępne badanie typu obejmuje: 

− absorpcję wody, 

− stabilność wymiarową, 

− wytrzymałość na rozciąganie, 

− moduł sprężystości przy rozciąganiu, 

− wytrzymałość na zginanie, 
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− moduł sprężystości przy zginaniu, 

− udarność metodą Charpy’ego, 

− odporność na uderzenie ciałem twardym, 

− klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień. 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzenie surowców i składników, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2 

– w przypadku GLASBORD FXIE i p. 5.4. – w przypadku GLASBORD PIFE), 

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad 

i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do 

technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 

właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-4716/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie 

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny 

zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły 

produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

 

 5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

 5.4.1.  Program badań. Program badań obejmuje: 

− badania bieżące, 

− badania uzupełniające i okresowe. 

 

 5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:  

− wyglądu zewnętrznego, 

− wymiarów, 

− masy powierzchniowej. 

 

 5.4.3. Badania uzupełniające i okresowe. Badania uzupełniające płyt GLASBORD 

FXIE i badania okresowe płyt GLASBORD PIFE obejmują sprawdzenie: 

− gęstości, 
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− absorpcji wody, 

− stabilności wymiarowej, 

− wytrzymałości na rozciąganie, 

− modułu sprężystości przy rozciąganiu, 

− wytrzymałości na zginanie, 

− modułu sprężystości przy zginaniu, 

− reakcji na ogień. 

 

 5.5. Częstotliwość badań  

 

 Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona 

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

 Badania uzupełniające i okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na           

3 lata. 

 

 5.6. Metody badań 

 

 5.6.1. Zasada ogólna. Badania właściwości określonych w p. 3 powinny być 

wykonywane według metod podanych w tablicy 1, kol. 5 oraz podanych poniżej opisów. 

Otrzymane wyniki należy porównać z wymaganiami określonymi w tablicy 1, kol. 3 i 4.  

5.6.2.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzać 

przeprowadzając ocenę wizualną płyt w świetle dziennym, z odległości 30 ÷ 50 cm. 

5.6.3.  Sprawdzenie masy powierzchniowej. Badania masy powierzchniowej należy 

wykonywać na 5 próbkach o wymiarach 1200 mm x 600 mm x grubość płyty. Masę 

powierzchniową oblicza się w kg/m2, dzieląc masę płyty przez jej powierzchnię. 

5.6.4. Sprawdzenie stabilności wymiarowej (skurczu). Badanie stabilności 

wymiarowej, przez oznaczenie zmian wymiarów liniowych (skurczu) w podwyższonej 

temperaturze, należy prowadzić w następujący sposób: 

− do badań należy przygotować po 6 próbek o wymiarach 300 mm x 300 mm x grubość 

płyty, na każdej próbce należy nakleić (klejem epoksydowym) po 4 repery pomiarowe 

w odległości 250 mm od siebie, 

− po klimatyzacji próbek w ciągu 48 h w warunkach laboratoryjnych (temp. +23 ± 2oC i 

50 ± 5% wilgotności względnej), należy dokonać pomiarów początkowych odległości 

między reperami z dokładnością do 0,01 mm, 



                                       AT-15-4716/2011                                                   10/13 

− następne pomiary należy prowadzić po 24 h działania temp. +60oC i 2 h 

klimatyzowania próbek w warunkach laboratoryjnych. 

Zmiany liniowe należy obliczyć w procentach według wzoru: 

gdzie: l1 - pomiar odległości między reperami, po ustalonym czasie działania temp. 

+60oC i klimatyzacji, w mm, 

l0 - pomiar początkowy, przed działaniem temp. +60oC. 

5.6.5. Sprawdzenie odporności na uderzenie ciałem twardym. Badanie należy 

wykonywać zgodnie z normą PN-93/B-10027, na 5 próbkach o wymiarach 450 mm x 300 

mm, umieszczonych na podporach drewnianych rozstawionych co 400 mm. Układ 

badawczy, przechowywany w warunkach laboratoryjnych przez 1 h, należy uderzać 

swobodnie spadającą kulą o masie 1,0 kg z wysokości 120 cm (energia uderzenia 12 J). 

Badanie należy przeprowadzać w temp. +20 ± 2oC.  

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

 Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

 

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 

 

 6.1.  Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT-15-4716/2000. 

 

 6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4716/2011 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność płyt okładzinowych GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE do stosowania  

w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.  

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu 
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robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym                       

i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4716/2011 i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 

dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych 

uprawnień należy do obowiązków korzystających z wyrobów będących przedmiotem niniejszej 

Aprobaty Technicznej. 

 

 6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

 6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za 

prawidłową jakość wyrobów, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za 

właściwe ich zastosowanie.  

 

 6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie płyt okładzinowych GLASBORD 

FXIE i GLASBORD PIFE należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie 

Technicznej ITB AT-15-4716/2011. 

 

7. TERMIN  WAŻNOŚCI 

 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-4716/2011 jest ważna do 25 listopada 2016 r. 

 Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,  

z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

KONIEC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

  Normy związane  

PN-EN 438-2:2007 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z 

żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane 

laminatami). Część 2: Oznaczanie właściwości 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

zachowania przy ściskaniu 

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni 

czołowych 

PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

zachowania przy ścinaniu 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 

reakcji na ogień 

PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia. Badania odporności wybarwień. Szara skala do 

oceny zmiany barwy 

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody 

PN-EN ISO 178:2006  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas 

zginania 

PN-EN ISO 179-1:2004 

/A1:2006 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarności metodą 

Charpy’ego. Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności 

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne 

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt 

PN-EN ISO 1183-1:2006 Tworzywa sztuczne. Metoda oznaczania gęstości tworzyw 

sztucznych nieporowatych. Część 1: Metoda zanurzeniowa, 

metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa 

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badania odporności na 

uderzenia. Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 

Raporty, sprawozdania z badań, oceny 
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1. Praca badawcza dotycząca płyt okładzinowych GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE 

oraz warstwowych płyt okładzinowych GLASBORD FX MS20 i GLASBORD MS20. 

2984/10/Z00NK. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 

2. Raporty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010. 

0924.1/11/Z00NP i 0924.2/11/Z00NP. Zakład Badań Ogniowych ITB 

3. Badanie trwałości barwy okładzin wewnętrznych – dla potrzeb aprobacyjnych. NT-513/00. 

Zakład Nowych Technik Wykończeniowych ITB 

4. Praca badawcza dotycząca płyt okładzinowych GLASBORD FXIE i GLASBORD PIFE,            

z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, produkcji firmy KEMLITE 

COMPANY Inc. Z USA. NL-2185/A/99. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 

5. Atest Higieniczny Nr HK/B/0032/01/2008. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 
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