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Výrobce:

Datum převzetí vzorků:
Název pracoviště:

Místo měření:
Datum zkoušky:

Datum vydání protokolu:

lng. Miroslav Meller, CSc
technický vedoucí
laboratoře akustiky

PRoToKoL o zKouŠce
č, 171430/A009

Číslo zakázky:
počet stran:

Počet výtisků:
Čísto vý,tisku:

VP trend s.r.o.
Lidická 1013
272 03 Kladno 3
IČ 251í3887

VP trend s.r.o.
Lidická 1013
272 03 Kladno 3

2.12.2016
CSl a.s" Praha - ML 1007.4 - laboratoř akustiky
Pražská ,l6, Praha 10 - Hostivař
7.12.2016 až 17.2.2017
21.2.2017

Název zkoušky: uĚŘerví vzDucHovÉ rqepnůzvučNosTl poDLE
čsru eru lso 10í40_1 (příloha G},
čsru rru lso í0í40_2. čsN EN l§čsru rru lso í0í40_2, EN lso 101404

Materiá Uv,ýro be k/konstru kce :

a CSN EN |SO 717-1
Sendvičové panely VP trend
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email.: meller@csias.cz
tel.: 281 017 491
fax.: 271 75'l 122

email: azl@csias.cz
tel,: 281 O17 417
web: www.csias.cz
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6. Výsledky zkoušky
VýsledkY ákreditovan-é zkouŠkY jsou v numerické a_grafické podobě uvedeny v pŤílozev měřicíchzÁatamech č. oK-g4g až oK-952. iúrrl"a"o:rou rnýsledky uvedeny v tabulce 2.

Tab.2.Y led

Tabulka

nocení vzduchové

zvukové izolace

TŤída (TZI) Rw [dB]
0
1

2
J

4
5

6

<24
)7 -10
30-34
35-39
40-44
45-49
>50

oken

te čsN pNtso ztz-t a čsN 73 0532.

7. Nejistota měření
V souladu s ČsN EN ISo_12999-1 se pro vy,jádření přesnosti měření v laboratomích podmínkáchPřednostně PouŽiváPojem oPakovatelnost u."p.oautouatelnost. uturut.re opakovatelnosti areProdukovatelnostijsou hoclnoý, Pod nirniž s pravděpodounorti sj%. budou ležet absolutní hodnoťy rozdílu

ilffff§J,:ffill'ýsledkŮ 't*s"t, P'""'a.,il'"r, 
"u,,unou.ný"r, iáa-in.t opakovatelnostinebo

Přesnost zkuŠební metodY r,Yhowje požadavkům stanoveným v čsx EN ISo 12999_, U l}slednýchjednoČÍselných ve]ičin R. oPákovaternárioŇr. n"pi"rurru;.Ó,i áu"u..orodukovatelnost 1,5 dB,oPakovatelnost a reProclukovatelnost l}sledků zvukově izolačních ,ei.ni uyta ouer..ra mezitauoratornisrovnávací zkouškou v r.2014, s r,yhovujícím 
"r"Ja'".ř'e ;ffi;;;

8. Prohlášenízkušebny
VýsledkY zkouŠkY se t}kají Pouze uvedeného předmětu z\oušky. protokol o zkoušce nedze považovat za

H;Íi$] 
nebo cerifika"i 

"},"uri" ir-"p..'"J .r"yrl. ,;i";:; ;.';;ii'niro, o technic§ch požad,avcich na

Měřená konskukce Yáženáneprůzvučnost R (C;C,r)

oK-949

oK-950

oK-95l

oK-952

A. Sendvičový panei tl. 34 mm
(ABS 2 * TPR l0 -XPS 10 - TPR 10
-ABS 2)

B. Sendvičov,ý panel tl. 44 ínm
(ABS 2 - TPR l5 -XPS 15 - TPR 10
-ABS 2)

C. Sendvičový panel tl. 49 mm
(ABS 2 - TPR l5 - TPR 15 -xPS 15
- ABS 2)

D. Sendvičový panel tl. 49 mm
(ABS 2 - TPR 8 -XPS 10 -t{PL 8 -XPS5-TPR8-ABS2)

35 (-2;-2)
(nejistota 35,1 + 0,3 dB)

33 (-3;-1)
(nejistota 33,9 + 0,3 dB)

3a (271)
(nejistota 34,8 * 0,3 dB)

35 Garz)
(nejistota 35,3 r 6,3 63;
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