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ВИПРОБУВАЛЬНИЙ Протокол сертифжацмних випробувань №1§50080604

Товариство з обмеженою вщповщальнютю «Роял Арт Декор».
79026, вул. Персенктка, 2, м. Львт.

Замовник
випробувань

Ршення органу з сертифжацп продукцп та послуг ТОВ
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» №096 вщ 05.03.2018.
Договф на проведения сертифтащйних випробувань мпк
ТОВ «Регюнальний випробувальний центр «БМ-ТЕСТ» та ТОВ
«Роял Арт Декор» №180-031301 вщ 13.03.2018.

Пщстава для
випробувань

Акт вщбору зразк1в:
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» -№096 вщ 06.03.2018.

Надана
документацш

Товариство з обмеженою вщповщальнютю «Роял Арт Декор».
79026, вул. Персенктка, 2, м. Львт.

Виробник
продукцп

CyMini буд1вельна суха модифжована, призначена для заповнення
швт 0-6 мм, на цементному в’яжучому для зовшшшх та
BHyipiuiHix роб1т групи РШ2 «Заповнення швш».
Умовне позначення: Сумнп Ц.1.РШ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

Перевфка вщпов1дност1 об’екту випробування вимогам
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 пп. 5.5 таблица 6 (Граница мщносН на
стиск через 3 та 28 Д1б, границя м1цност1 на розтяг при
вигин1, тр1щиност1йк1сть).

Регюнальний випробувальний центр «БМ-ТЕСТ».

Об’ект
випробувань

Мета випробувань

Micne проведения
випробувань

22 березня 2018 року.Дата надходження
зразюв

Початок випробувань: 02 квИня 2018 року.
Заюнчення випробувань: 30 кв1тня 2018 року.

Час проведения
випробувань

Температура пов1тря випробувальних прим1щень - (20 -21)°С.
В1дносна волопсть - (58 64)%.

Умови проведения
випробувань

ТОВ «Роял АртДекор»
CropiHKa 2 з 5 Ф-24.20.01301.02.2016



'lit- ж*Протокол сертифжафйних випробувань №18БС-080604 ВИПРОБУВАЛ

Нормативна документации на яку е посилання в цьому протокол!:

■ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будтельш матер1али. Сумшп будтельш cyxi модифковаш.
Загальш техшчш умови».

Методи випробувань:

■ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будтельш материли. Сумшп будтельш cyxi модифковаш.
ЗагадьHi техшчш умови».

Засоби вимфювальноУ технки та випробувальне обладнання, що використовувались
пщ час випробувань:
Таблиця 1__

Св1доцтво Чинне доНазва Тип

№6А/108 26.06.2020Пгрометр психрометричний ВИТ-1

23.04.2019№КЛМ 940Ваги електронш LGCN-7515

№КЛМ 938 вщ 23.04.2019Прее випробувальний пдравлкний 65—L12G2/C

30.11.2018№12А/344Штангенциркуль цифровий

27.11.2018№1А/703Машина випробувальна МИ-50Э
Рамка для визначення
Tpiщиностшкост1 штукатурних
розчин1в_

№18А-0205 06.02.2019

ТОВ «Роял АртДекор»
Сторшка 3 з 5Ф-24.20.01 з 01.02.2016
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Результати випробувань:

Приготування розчиново! cyMiini для проведения випробувань, проводилось зпдно
п.11.2.11.2 ДСТУБВ.2.7-126:2011 придозувашн 250 мл води на 1 KrcyMinii.

_
ДСТУ БВ,2.7-126:2011 Одинищ

вишрю-
вання

Нормативне
значения ВисновокФактичне значенияНомер

пункту Вимоги
653 421

Основш показники
ф1зико-технiчних
властивостей сум!шей,
розчинових сумпией та
розчинш на lx основ!
повинн! вшповщати
вимогам, наведеним у
таблиц!6:

для РШ25.5

Границя мщносД на
стиск:
* через три доби

BidnoeidaeМПа
11,0Не менше 3,5

22,7 Bidnoeidae■ через 28 ai6 Не менше 12,0

Граница мщностз на
розтяг при вигин! через
28 д!б

чо
§ 6,85 BidnoeidaeНе менше 3,5МПа
S

ю
сЗ...

Вщсутжсть
тр!щин на шар!,
товщиною, яка

дор!внюе
максимально

рекомендован!й
ширин!шва

На uiapi товщиною
до 6 мм трщини

в!дсутн!
BidnoeidaeТрщиност!йк!сть

ТОВ «Роял АртДекор»
СторЫка 4 з 5 Ф-24,20.01 3 01.02.2016
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ВИСНОВОК:%

Випробувана сумш будтельна суха модифжована, призначена для

заповнення швт 0-6 мм, що виготовлена ТОВ «Роял Арт Декор», вщповщае

вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 пп. 5.5 таблищ 6 (Границя мщност! на стиск через

3 та 28 д1б, границя мщност1 на розтяг при вигиш, трщиностшкють) для сум1шей

групи РШ2.

Дата складання протоколу: 06 серпня 2018 року.

Виконавщ :

уш Н. А.
Технолог

Христе!
1нжена

Тр' !. А.
1нженер-технолог

Протокол поширюеться Рльки на випробуван1 зразки i не може бути
Цда&Ж? noBHicTro або частково вщтворений, тиражований без письмового

дозволу випробувального центру «БМ-ТЕСТ»

ТОВ «Роял АртДекор»
Сторшка 5 з 5Ф-24.20.01 з 01.02.2016




