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PLAN SEMINARIUM 

 

pt.:  NOWOŚCI W REGULACJACH PRAWNYCH, SUROWCACH 

 I WYNIKACH BADAŃ. DWU 2019.  

w dniach  21-22 listopada 2019 

Dzień I  21 listopada 2019   

16:30    Rejestracja uczestników, kawa, boeuf strogonow 

17:00    Otwarcie Seminarium przez organizatora – Katarzyna Walusiak i Kamil Pawłowski 

 Nowos ci w normach na wyroby budowlane, DWU oraz regulacjach prawnych – mgr Kamil 

Pawłowski CERTBUD 

 DWU 2019 dla zapraw i klejo w, zmiany w sprawozdaniach z badan , deklaracja lambdy według 

tabeli A.12 PN-EN 1745 – mgr inz . Katarzyna Walusiak EFEKT 

 Kącik eksperta –indywidualne rozmowy na temat  farb i lakiero w – ustalenie godziny na dzien  

drugi seminarium. 

18:30  Uroczysta kolacja, zaproszenie do PUBU (DJ) 

Dzień II  22 listopada 2019 

9:15  Rola innowacji w w sektorze surowców i wyrobów gotowych w dziale chemii budowlanej – mgr 

Marek Matysiak RETTENMAIER POLSKA 

9:45  Ocena wpływu metod zagęszczania materiałów na podkłady/betonów wg EN 13813 i EN 1504-1 na 

ich wytrzymałość na ściskanie - dr inż. Sławomir Chłądzyński CEMEX Polska 

10:15  Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków z izolacją cieplną w 

postaci płyt i warstwą zewnętrzną w postaci nieciągłych okładzin ściennych – zasady wprowadzania do 

obrotu – dr inż. Wojciech Drożdż Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – ICiMB oddział w Krakowie. 

10:45  Przerwa na kawę – wymeldowanie z hotelu 

11:00  Odpieniacze, hydrofobizatory – jak rozpoznać dobry produkt prostymi testami – Thodoros Zorbas 
Silikoni/ CFI World 
 
12:15  Hydroizolacja/ folia w płynie jednoskładnikowa polimerowa/ cementowa czy dwuskładnikowa – 

która najbardziej odporna po testach starzeniowych UV/deszcz (balkony, tarasy, itp ) – wyniki badań – 

mgr inż. Mariusz Wroński, mgr Krzysztof Mróz EFEKT 

12:45  Farby z oznakowaniem CE? Możliwość wykorzystania polskich norm zharmonizowanych do 

oznakowania farb znakiem CE. Porównanie z normami na farby zewnętrzne – mgr inż. Katarzyna 

Walusiak EFEKT 

9:15 - 13:15  Kącik eksperta –indywidualne rozmowy na temat  farb i lakiero w – dr inz . Bogdan Thomalla 
 
14:00   Zakończenie seminarium przez organizatora, obiad  

Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora 


