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Dlaczego warto?
 ■ Badania wykonane przez nas to pewność utrzymania najwyższej jakości Państwa produktów. 
 ■ Podejmujemy się realizacji nawet najtrudniejszych ekspertyz wyrobów. 
 ■ Naszą skuteczność opieramy na sile doświadczenia, wiedzy i kompetencji pracowników. 
 ■ Uzyskane wyniki badań potwierdzają zgodność z normami krajowymi, międzynarodowymi oraz  

dyrektywami Unii Europejskiej.

Nasza oferta

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych – certyfikat akredytacji PCA nr AB 006

 ■ Badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu 
 Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
30 maja 2001 roku (Dz. U. nr 91/2001) oraz normami i  innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi nawozów 
i badanych wyrobów chemicznych: środków wspomagających uprawę roślin, w tym: podłoża do upraw, środki 
poprawiające właściwości gleby; nawozy; stymulatory wzrostu

 ■ Badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów zgodnie z metodykami badawczymi określonymi 
w normach PN-EN 62321, zharmonizowanych w zakresie zgodności z Dyrektywą 2011/65/EU (RoHS2).

 ■ Badania migracji określonych pierwiastków do płynu modelowego w zabawkach zgodnie z normą PN-EN 71-3
 ■ Badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych zgodnie z normą PN-EN 15662

Laboratorium wyrobów budowlanych – certyfikat akredytacji nr AB 011

Specjalizujemy się w badaniach 
następujących grup wyrobów:

 ■ wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie:  z wełny 
mineralnej, z polistyrenu 
ekspandowanego, z polistyrenu 
ekstrudowanego, ze sztywnej 
pianki poliuretanowej

 ■ wyroby do izolacji wodochronnych: 
elastyczne wyroby wodochronne 
asfaltowe – papy, gonty asfaltowe, 
wyroby elastyczne z tworzyw 
sztucznych i kauczuku (folie, taśmy, 
uszczelki),  grubowarstwowe 
powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami

 ■ elementy murowe: ceramiczne, 
silikatowe, z betonu kruszywowego, 
z autoklawizowanego betonu 
komórkowego.

 ■ ceramiczne i betonowe kostki 
brukowe, betonowe płyty 
chodnikowe, krawężniki betonowe.

 ■ betony
 ■ kruszywa
 ■ spoiwa mineralne
 ■ zaprawy

Poza zakresem akredytacji 
prowadzimy badania, m.in.:

 ■ dachówek ceramicznych 
i cementowych, akcesoriów 
dachowych

 ■ elementów małej architektury
 ■ kolczyków do znakowania zwierząt 

gospodarskich

Posiadamy notyfikację horyzontalną 
w zakresie badań reakcji na ogień 
wyrobów budowlanych wg metod 
badań:

 ■ PN-EN ISO 1182
 ■ PN-EN ISO 1716
 ■ PN-EN ISO 11925-2


