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Zlecenie na wykonanie badań oznaczenia wytrzymałości zgrzewanych naroży z profili PVC  
zgodnie z normą PN-EN 514:2002 

Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży ościeżnic. 
Minimum 3 próbki z każdej głowicy zgrzewającej. 
 
Należy oznaczyć każdy zgrzany narożnik aby zidentyfikować z jakiej głowicy pochodził  
(np. lewa – L nr 1 itd., prawa P nr 1 itd.). 

System profili, symbol  
Ilość / suma 
sztuk 

 

Temperatura lustra 
zgrzewającego [

o
C] 

 
Czas topnienia 
[s] 

 
Czas docisku / 
stygnięcia [s] 

 

Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży skrzydeł. 
Minimum 3 próbki z każdej głowicy zgrzewającej. 
 
Należy oznaczyć każdy zgrzany narożnik aby zidentyfikować z jakiej głowicy pochodził  
(np. lewa – L nr 1 itd., prawa P nr 1 itd.). 

System profili, symbol  
Ilość / suma 
sztuk 

 

Temperatura lustra 
zgrzewającego [

o
C] 

 
Czas topnienia 
[s] 

 
Czas docisku / 
stygnięcia [s] 

 

Data zlecenia badań:  

Miejsce pobrania próbek: 
Jeśli adres zakładu produkcyjnego jest taki sam, wpisać tylko: hala produkcyjna 

Raport z badań:   email (.pdf)   wydruk (list polecony) 

Dane zlecającego badania. 

Wyrażam zgodę na zamieszczanie naszych danych osobowych w bazie Mobilnego Laboratorium i wykorzystywanie ich w celach 
marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133, poz.833) z możliwością wglądu do swoich 
danych oraz prawem ich aktualizowania. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Mobilnego Laboratorium informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204). 
Raporty z badań zostaną wysłane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. po odnotowaniu na swoim koncie bankowym 
100% kwoty wartości zlecenia. 
Po otrzymaniu faxu ze zleceniem wystawimy fakturę VAT na uzgodnioną wcześniej kwotę za wykonanie badań. 
 
Wypełniony formularz zlecenia należy wysłać pod nr fax: 74 6614140 lub skan e-mail: poczta@badaniaokien.pl  
Załączyć przekroje w skali 1:1 dla w/w profili.  
 
Zgrzane narożniki należy wysłać na adres laboratorium: Działalność stacjonarna: ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych 
-  po uprzednim skonsultowaniu terminu. 

Firma (dane do faktury, NIP) 

 

Osoba i telefon do kontaktu 
 

Podpis Zleceniodawcy lub osobowy 
upoważnionej przez Zleceniodawcę 

Podpis. Pieczątka. Data 
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Uwaga: Proszę kontaktować się z Laboratorium w celu ustalenia długości ramion 
narożników, które Producent będzie przygotowywał do badań.  
 
Wykonanie zgrzanych narożników do badań oznaczenia wytrzymałości. 
 
 
 Lz 
 
 

 
 
NIE - usuwać wypływek po 
zgrzaniu.  
 
NIE - stosować wzmocnień.  
 
NIE - wykonywać żadnych 
otworów. 

 
 Przycięcie ramion  
 pod kątem 45o 

  
 
 
 
 Notatki:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis. Pieczątka. Data 
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