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Akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań i
Konstrukcji Instytutu Technologii Drewna – certyfikat akredytacji Polskiego Centrum
Akredytacji AB 088 składa się z dziesięciu sekcji:

• Sekcja Badań Anatomicznych i Taksonomicznych
• Sekcja Badań Fizycznych
• Sekcja Badań Chemicznych
• Sekcja Badań Mebli
• Sekcja Badań Opakowań i Konstrukcji
• Sekcja Badań Ochrony i Bezpieczeństwa Środowiska
• Sekcja Badań Ochrony i Konserwacji Drewna
• Sekcja Badań Powierzchni
• Sekcja Badań Palności
• Sekcja Badań Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna
Laboratorium przeprowadza następujące badania:
• badania drewna,
• badania fizyczne i mechaniczne drewna, materiałów drewnopochodnych,
wyrobów stolarki budowlanej, podłóg,
• oznaczanie zawartość formaldehydu i piasku w materiałach
drewnopochodnych,
• badania wytrzymałości i bezpieczeństwa mebli,
• badania wytrzymałościowe palet,
• oznaczanie emisji formaldehydu z mebli i materiałów drewnopochodnych,
• badania środków ochrony drewna,
• badania powłok lakierowych na meblach i materiałach podłogowych,
• oznaczenia zapalności mebli tapicerowanych, materacy oraz elementów
wyposażenia wnętrz (posadzki, panele ścienne itp.),
• badanie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
Badania wykonywane są według udokumentowanych procedur badawczych w oparciu o wymagania
norm krajowych, międzynarodowych i europejskich. Akredytowane Laboratorium Badawcze
wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczą, umożliwiającą wykonywanie badań na
europejskim poziomie. Raporty z przeprowadzonych badań mogą być przygotowane w języku
angielskim i niemieckim.
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