Zlecenie na wykonanie badań powinno zawierać następujące dane:
- numer i data zlecenia,
- nazwa, adres i NIP zlecającego badania,
- nazwa i adres zleceniobiorcy - Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
- numer oferty i/lub innych ustaleń (np.: na podstawie oferty … lub zgodnie z ustaleniami
telefonicznymi z dnia ...),
- nazwa, dane techniczne i producenta badanego materiału/układu (karta techniczna lub
dane takie jak: nazwa handlowa, podstawowy skład),
- nazwy, dane techniczne i producentów poszczególnych składników badanego
materiału/układu - karty techniczne lub dane takie jak: nazwa handlowa, podstawowy skład,
grubość, gęstość, kolor – dotyczy wszystkich składników układu – np.:
(I) - dla układów tapicerskich - tkanina ... nazwa tkaniny..., skład ... poliester 100% ... ,
producent ... nazwa producenta...; – zabezpieczona-jeśli występuje ... nazwa
środka ogniouodparniającego ..., producent ... nazwa producenta...; - laminowana
pianką-jeśli występuje ... nazwa pianki, producent ... nazwa producenta...; pianka poliuretanowa ... nazwa pianki ..., producent ... nazwa producenta...),
(II) - okładzina klejona do podłoża niepalnego - okładzina … nazwa, producent …,
klejona do podłoża niepalnego klejem … nazwa, producent,
- rodzaj podłoża i technologię mocowana – jeśli dotyczy - (II) płyta kartonowo-gipsowa, ilość
kleju na m2, czas schnięcia, itp.),
- nazwa i adres producenta/dostawcy (dotyczy generalnego dostawcy wyrobu/układu (całej
usługi), a nie producentów poszczególnych składników),
- sposób pobierania próbek (wewnętrzny plan pobierania próbek – jeżeli jest, partia
materiału, data produkcji, miejsce i data poboru, osoba pobierająca),
- miejsce stosowania materiału (np.: budownictwo lądowe),
- cel badań (np.: spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami w zakresie zapalności i
toksyczności produktów spalania),
- zakres badań np.:
(I) - badanie zapalności i toksycznych produktów rozkładu termicznego układu
tapicerskiego wg wymagań normy PN-EN ISO 1021-1:2007 i PN-EN ISO 10212:2007 oraz PN-B-02855:1988 – normy muszą być datowane,
(II) - badanie okładziny ściennej wg wymagań normy PN-EN 13501-1+A1:2010,
metodami wg PN-EN 13823:2010 i PN-EN ISO 11925:2010 – normy muszą być
datowane,
- dodatkowe informacje – w przypadku układów tapicerskich przy badaniu toksycznych
produktów rozkładu termicznego wg PN-B-02855:1988 niezbędne jest podanie
procentowego udziału masowego poszczególnych składników w gotowym wyrobie,
- inne ustalenia,
- dane kontaktowe,
- imię, nazwisko i podpis osoby zlecającej badanie.

