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Виробник продукцii Фiрма ''PAUL BAUDER GmbH & Со, KG'', Коmtаlеr LandstraBe бЗ,Из&l tttrlB uпt a-l ь п podl*t1 tt u "l оцgg Stuttgart, Deutschland, Нiмеччина
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I?_Yr_:"- Ви пробувальноi лабораторii

Хlj]'_-,}'='льн 
иЦький л"р*uuпr"й 

""фо-

Мамчур О.М.

на 3 аркушах

ВИКОНАВЕЩЬ: випробувальна лабораторiя ФiлiТ ,,Хмельницький державний випробува,rьнийцентр з сертифiкацii будiвельних MaTepia,riB'' Д.р*uiЪго пiдприемства ,,L{eHTp з
:;i:ХЧilХТ:rJ#:il;Ё* матерiu"Й *,pooi" ;; ;",;;укцiй",,. х^,*"пиц ьки й,
Атестат акредитацii Jъ 2Н 643 вiд 26 грудня2014 р., дiйсний до 25грудня 20l9p.

ЗАМОВНИК: {П "L{.HTP З СеПllфj5liТ будiвельних матерiалiв, виробiв та конструкцiй,,сЕпрокиiвБудПЁоЕkт,,, 0 1 6 ] l:;. киiЪ-б0 l, вул. Тургенсвська. з 8.

ЗАяВник: ТоВ''ПЛАТо-ПЛЮС''.

ПРоТокоЛ ЛЬ 122 - 40 - 18С вiд 08 червня 20l8p.

;i "ilTff ;НЖ:fl"9jЖi:::: :,Т|т| "ан 
ь п о кр i Be-lI ь н о го та гi д ро i з ол я ц i й н о горУЛонНоГо полiмепного ппо-олi- -,, л _ __л'vvJ 

UqllD ll\JI\РiбgJlЬнОГо'

м а р о к : в д u D J;О#}Ъ""ЧЖ| iЗ l' ;: ЧY: :1" а1 Ч Н о го п ол i ол е ф iMapo*:BAuDEf тнЕRмоii"'.,Ёl#ЁffiffiiiЪъТfi'+Y"*:*::::":r:rl
"PAUL BAUDER GmbH t со, кс'', Нiмеччина

виробництва фiрми
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"o'*T::]:ioJ:"_T,:!,ri'.".o*, та чорного ?ОВtЦИНОЮ 
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8.. Назва та ocHoBHi характеристи|наведенi в таблицi Ml. ",ки випрОбувальногО обладнання та засобiв вимiрювальноI. технiкитаблиця Льl
Назrа Вбrа ЗВ--=.--Т

С.irочтЙ про *Йфу
вання ЛЬ 02ll542
ёд 0I. l0.2017IIJафа сушильна

за ТУ l65Зl099-67
Розпriри рБочоТiБЙои
дlамстр 257мм. доr*йнu200Мм. ДrrоrаЙiп9 ;: " 

/ММ' ДОВЖИНа

.," fi}H"fiflffT}n"nu,rpи в межах
свiдоцтво

Np 24-1l0779
чинне до 08. l 0.20 l 8р.

ПристрЙ для виffigн_

Щiапаз<lн вимiрювань 0-25мм
А + 0,002мм

подiлка l мм
д + 0,5мм

(0...+ l60).C
д+l.с

lrl,Xжl1:r: iри ЗOOх2O0х l 00м м. Маса Zn.

ГЪБйlйуr"",
Вlд 5,0г до бкг Клас 4

А+0, lг

не повiрястьсяMiKpoMeTp IV{K-25
за ГоСТ 6507-90 Свiдоц169lр=Jlfrfiр,

UA 0l20M 26з44
рцЗ7.11.2017Лiнiйка вимiрюваiьна

за ГоСТ 427-75
про калiбрування
UA 0IlбJ\ъ l9986
вiд2'|.l1.2017

Ваги електроннi А-
Свiдоцтво прБЙЙЙ

вання М l1-1tZSlgз"
вiд 0l ,08.20l7 р.

секундомiр механiчний
СОПпр 2а-2-010

за ТУ 25- l 8 l 9-002 I
свiдоцтво

Л933-03/000 l 4587
чинне до 12.02.2019 р.

Зав.ЛЪ 827444 Свiдоцтво пБ каqБ'
UA 0llбль l9987'
рiд27.11.20l

Манометр робочий
технIчний МТ

^+lуо

9.

a

Подiлка ."ny"o"oT lrрlлки - 0,2с, лiчильника - l хв.
А + 0.5с.

{iапа-зон вимiрювань 0- l60MM
А + 0,05мм

Тавро чинне
до lV KB.20l8 р

LUтамп чинний
ло IV KB.20l 8 р.

о атмосферний тиск, мм рт. ст.о вологiсть, О%

2З+4
717+5

l0,особливостi поведiнки виробiв пiд час 
"""o"&oJ;: вiдхи;rення не зафiксовано.



l l. Фiзико-r-ехнiчнi
Аркушiв 3

Аркуш 3l-аб_циця 2
показники матерiалiв наведено в таблицях ЛЪ 2. З

Пункти
дсту Б в.2 7-

l 01-2000
(госl- з0547-g1)

зi змiнами

п.4.1.12

п.4.I.1б

п,4.1.19

Т'аблиця З

Найменування показникiв

Вимоги
дсту Б в.2.7

- l 0l _2000
(гост з0547-97)

зi змiнами

Фактичнi значення (се-
редньоарифметичнi)
для марки BAUDER
THERMOFIN F ТОВ-

щиною 1,5MM
l.Yrounu йЙБ.о, ЙЙ

не tlteHшle 8 (82)
не менше 200

не бiльlле * 2
. Водопо гл и 

"а" 
*l/*;й"оr.

гом не менше 24год.

ротягом не менше 2 l.од.

не бiльше 2.0

+0.4оАповиннi бути во-
донепроникними

протягом нормовано-
го часу пiд нормова-
ним тиском на пове-
pxHi жодного зразка
не з'являються озна-

IJай rvеrrування показникiв

Пункти
дсту Б в.2.7-

I01-2000
(гост з0547-g7)

зi змiнами

---

2

-_ п.4.1.12а
_=_-_=_=-.]

п.4.1 .lб l

п. 4.1.1 9

г1.4.1.2l

Вимоги
дсту Б в.2.7

- l 0l -2000
(гост з0547-97)

зi змiнами

_3
L{e менше 6,0(60)

_ не менше l5

Фактичнi значенняТ;
редньоарифметичнi)
для марки BAUDER
THERMOPLAN Т
товщиною 1.5MMъ

4

Б
29

1,0

протягом нормованоI,о
часу пiд нормованим
тиском на поверхнi
жодного зразка не
з'являються ознаки

води

Похибка
вимiрю

вань

5

+lo/o

не бiльше + 2

не бiльше 2,0

*0,0з%

+0,4уоповиннi бути во-
донепроникними

Виконавець: провiдний iнженер
Казакова

Похибка
,..:__л

J 4 5
8,7 (89)

602 +lo^

п.4.1.2l

0.3 +0.0з%

1,0


