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Zawartość 

4 x rurka badawcza Funcosil 
Prüfröhrchen (tworzywo sztuczne) 
(nr art. 492801) 
1 x płytka badawcza Funcosil 
Prüfplatte (tworzywo sztuczne)  
(nr art. 073201) 
1 x zegar cyfrowy (stoper) 
1 x butelka do wody (PE) 
1 x szpachelka malarska  
(szer. 3 cm) 
ok. 100 g kauczuku butylowego 
(1 pasek, ok. 50 cm) 
 
Informacje ogólne 

Jako kryterium oceny wartości 
użytkowej elewacji można przyjąć 
zdolność wnikania wody na okre-
ślonej powierzchni. 
Wyniki pomiarów mogą być użyte 
jako kryterium oceny szczelności 
materiałów elewacyjnych w sto-
sunku do zacinającego deszczu. 
 
Obszary stosowania 

Nieniszczące badanie z użyciem 
rurki badawczej opracowanej 
przez dr inż. Karsten’a daje infor-
mację na temat zachowania mate-
riału budowlanego względnie ele-
mentu budowli w przypadku dzia-
łania wody. To samo odnosi się do 
płytki badawczej, z tą różnicą, że 
przy użyciu płytki pomiar może być 
wykonywany na większej po-
wierzchni. 
 

Obydwie metody nadają się do 
stosowania zarówno na placu bu-
dowy jak i w laboratorium. Badania 
można wykonywać na wszystkich 
płaskich, aktywnych kapilarnie lub 
hydrofobowych podłożach. 
 
Przygotowanie do badania 

 Oczyścić i osuszyć  
powierzchnię, do której będzie 
klejona rurka lub płytka badaw-
cza 

 Oczyścić powierzchnię ba-
danego materiału budowla-
nego z substancji zmniejszają-
cych przyczepność (pył, zabru-
dzenia itp.) 

 Zamocować rurkę lub płytkę 
badawczą używając kauczuku 
butylowego pomiędzy po-
wierzchnią kontaktową rurki  
i powierzchnią materiału bu-
dowlanego. Powierzchnia ba-
dawcza nie może zostać 

zmniejszona przez kauczuk si-
likonowy. 
Wskazówka: dla uzyskania po-
równywalnych wyników badań 
rurka powinna być w położeniu 
pionowym, otworem do góry. 

 Dodatkowo uszczelnić  
kauczukiem butylowym w razie 
potrzeby, w miejscach o pod-
wyższonej szorstkości lub głę-
boko cofniętych wypełnieniach 
spoin 

 

 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 4954 

Funcosil  
Fassadenprüfkoffer 
Wyposażenie do nieniszczącego badania nasiąkli-
wości powierzchniowej i kontroli skuteczności im-
pregnacji hydrofobizującej 

Dane techniczne produktu 

Rurka badawcza Funcosil Prüfröhrchen: kalibrowana  
Średnica powierzchni badawczej: ok. 30 mm  
Powierzchnia badawcza: ok. 4,9 cm²  
Wysokość wypełniania: ok. 10 cm  
Materiał: poliwęglan 
  
Płytka badawcza Funcosil Prüfplatte:  
Wymiary powierzchni badawczej: 150 x 50 mm  
Powierzchnia badawcza: 0,0075 m²  
Wysokość wypełniania: ok. 10 cm  
Materiał: poliwęglan 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 

Wykonanie badania  

Ilość wody wnikającej w materiał 
budowlany jest określana w zależ-
ności od upływającego czasu. 
 
 Wypełnić rurkę badawczą  

wodą wodociągową aż do naj-
wyżej położonej kreski (0 ml). 
Parcie wody na powierzchnię 
materiału budowlanego, wywo-
łane w wyniku wysokości wy-
pełnienia odgrywa dużą rolę.  
Z tego powodu rurkę trzeba 
ponownie wypełniać aby utrzy-
mywać lustro wody na możliwie 
stałym poziomie. 
  

 Określenie wartości pomiaru 
Za pomocą załączonego stope-
ra należy obserwować i zapi-
sywać ilość wody wnikającej  
w materiał budowlany po okre-
ślonym czasie np. po 30 se-
kundach, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 i 15 
minutach. 
 

 Ponownie wypełnić rurkę 
badawczą. Po osiągnięciu po-
ziomu wypełnienia ok. 3 ml 
(wartość doświadczalna, war-
tość tę można określić w zależ-
ności od podłoża), należy po-
nownie wypełnić rurkę wodą aż 
do najwyżej położonej kreski (0 
ml), używając butelki z tworzy-
wa sztucznego. Ilość wody 
względnie skumulowaną ilość 
wody należy wpisać do proto-
kołu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z pomiaru: 
 
Ilość dolanej 
wody [ml] 

Czas 
[min] 

Ilość wnikają-
cej wody 
skumulowana 
[ml] 

 0,5  

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 7  

 10  

 15  

W zależności od chłonności 
materiału budowlanego, czas 
określania ilości wnikającej wo-
dy można zmienić. 
 
 Po zakończeniu badania 

ostrożnie oderwać rur-
kę/płytkę od podłoża, uży-
wając szpachelki. Usunąć 
kauczuk butylowy z po-
wierzchni materiału bu-
dowlanego i powierzchni 
rurki/płytki badawczej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki dotyczące metody 

Niniejsza metoda pomiarowa po-
winna być traktowana jako pomiar 
porównawczy, np. przed i po wy-
konaniu hydrofobizującej impre-
gnacji, z przykładowym orzecze-
niem „przed zabiegiem wysoka 
nasiąkliwość w ml/czas, po wyko-
naniu zabiegu niska nasiąkliwość 
powierzchniowa w ml/czas”. 
 
Pomiar można wykonywać w spo-
sób określony dla danego obiektu. 
Oznacza to, że czasy pomiaru (np. 
30 sekund, 1, 2, … 15 minut) jak 
również ustalone granice ponow-
nego napełniania (zalecane 3 ml) 
można dobierać na różne sposoby. 
W przypadku pomiarów porów-
nawczych – np. przed i po hydro-
fobizującej impregnacji – należy 
zachować te same parametry po-
miaru. 
 
Rodzaj opakowania 

Sztuka / kuferek, kompletny  
zestaw. 


