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Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Symbole

Ostrzeżenie
To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ostrożnie
To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące
spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.

Wskazówka
To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe
szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.

Informacja
Wskazówki oznaczone tym symbolem są pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynności
roboczych.

Zastosuj się do treści instrukcji obsługi
Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o
konieczności zapoznania się z treścią instrukcji
obsługi.

Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje
zgodności z prawem UE dostępne są pod następującym
adresem internetowym:

CRH100

https://hub.trotec.com/?id=46087

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie
Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i inne zalecenia.
Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować
porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne
obrażeń ciała.
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu jej
wykorzystania w przyszłości i zapewnij jej pełną
dostępność w trakcie eksploatacji produktu.
Produkt nie może być wykorzystywany do zabawy
przez dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci pozbawione nadzoru.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Stosuj produkt wyłącznie w połączeniu z miernikiem
wielofunkcyjnym T3000 i czujnikiem TS230SDI do pomiaru
wilgotności resztkowej jastrychu mineralnego zgodnie z metodą
pomiarową KRL. W trakcie pomiaru uwzględnij dane techniczne
komory pomiarowej, urządzenia pomiarowego i czujnika.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie
Samodzielne przeróbki urządzenia oraz jego modyfikacje i
poszerzenia są zabronione.

Każde inne zastosowanie urządzenia inne, niż opisane w
rozdziale „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” to
przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia.

Kwalifikacje użytkownika
Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:
• Przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi urządzenia

wykorzystywanego wraz z tym wyposażeniem
dodatkowym. W szczególności dotyczy to rozdziału
dotyczącego bezpieczeństwa.

Inne zagrożenia

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego
w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką
dla dzieci.

Ostrzeżenie
Produkt nie jest zabawką i nie może być przekazywany
dzieciom.

Ostrzeżenie
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego
produktu może dojść do powstania dodatkowego
zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!
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Ostrożnie
Zachowaj wystarczającą odległość od źródeł ciepła.

Wskazówka
W celu uniknięcia uszkodzenia produktu, nie poddawaj
go działaniu temperatur zewnętrznych, bardzo
wysokiej wilgotności powietrza lub bezpośredniemu
działaniu wody.

Wskazówka
Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych
środków czyszczących, środków do szorowania ani
rozpuszczalników.

Informacje dotyczące produktu

Opis produktu
Komora pomiarowa CRH100 w połączeniu z miernikiem
wielofunkcyjnym T3000 i czujnikiem klimatycznym TS 230 SDI
umożliwiają pomiar wilgotności resztkowej jastrychu
mineralnego z zastosowaniem metody KRL oraz jego
przydatność do układania dalszych warstw podłogowych.

Metoda pomiarowa KRL
Metoda pomiarowa KRL polega na ustaleniu odpowiedniej
względnej wilgotności powietrza (KRL) jastrychu mineralnego.
Metoda ta wyróżnia się przydatnością do wykorzystania w
warunkach domowych i budowlanych. Odpowiednia względna
wilgotność powietrza to względna wilgotność powietrza w
procentach [% wilg/wzgl.] obserwowana w powietrzu nad
próbką mierzonego materiału w stanie równowagi. Ta metoda
pomiarowa powstała przy współpracy Komisji Technicznej ds.
Klejów Budowlanych (TKB). Skuteczność metody została
potwierdzona w wielu testach przeprowadzonych przez
ekspertów w wielu laboratoriach.

Dużą zaletą tej metody pomiarowej jest możliwość udzielenia
natychmiastowej i w zasadzie niezależnej od badanego
materiału informacji dotyczącej poziomu wilgotności jastrychu
mineralnego. Zwiększa to bezpieczeństwo układania kolejnych
warstw podłogowych, w szczególności w przypadku stosowania
jastrychów wzbogaconych przez zastosowanie specjalnych
dodatków (tzw. przyspieszaczy do jastrychu). W przypadku
konwencjonalnych jastrychów cementowych, cała ilość wody
zastosowana do wytworzenia jastrychu jest zużywana w
procesie łączenia/hydratacji. Nadmiar wody wydłuża czas
schnięcia i moment dojrzewania jastrychu.

Nadmiar wody jest w formie krystalicznej trwale łączony przez
przyspieszacze do jastrychu. Umożliwia to znaczne skrócenie
czasu schnięcia jastrychu. Te substancje dodatkowe mogą
jednakże powodować znaczne odchylenia pomiaru CM. W
takich sytuacjach, pomiar z zastosowaniem metody KRL jest
znacznie korzystniejszy.

Warstwę jastrychu określa się jako dojrzałą, gdy może ona być
wykorzystana do przyjęcia kolejnej warstwy podłogowej w
sposób wykluczający wszelkie szkody i usterki.

Pomiar względnej wilgotności powietrza metodą KRL winien być
wykonany wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich urządzeń
pomiarowych, posiadających atest Komisji Technicznej ds.
Klejów Budowlanych (TKB) i dopuszczonych do zastosowania w
metodzie pomiaru KRL.

Zestawienie elementów

1

2

3

4

5

Nr Element sterowania

1 Korek zamykający

2 Pokrywa

3 Komora kontrolna

4 Rury pomiarowe

5 Gumowa uszczelka
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Dane techniczne

Parametr Wartość

Wymiary (Długość x Szerokość x
Wysokość)

110 x 110 x 90 mm

Masa 138 g

Średnica rury pomiarowej 12 mm

Wielkość ziarna kontrolowanego
materiału

≤ 8 mm

Masa kontrolowanego materiału 150 ± 20 g

Zakres dostawy
• 1× Komora pomiarowa CRH100 KRL

Transport i składowanie

Wskazówka
Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie
produktu może spowodować jego uszkodzenie.
Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz
składowania produktu.

Transport
W celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, w trakcie
transportu produktu zapewnij niską wilgotność oraz
odpowiednie zabezpieczenie, np. w odpowiedniej torbie.

Magazynowanie
W przypadku niewykorzystania produktu zastosuj się do
następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:
• chroń przed wilgocią, mrozem i upałem,

• osłoń urządzenie przed kurzem lub bezpośrednim
nasłonecznieniem,

• temperatura składowania jest z godna z informacjami
zamieszczonymi w rozdziale „Dane techniczne”.

Obsługa

Przygotowanie pobrania próbki

Stosuj okulary ochronne
Powstałe w wyniku uderzenia młotkiem odpryski
materiału mogą spowodować obrażenia ciała.

Zarezerwuj czas odpowiedni i wystarczający do pobrania próbki.
Temperatury materiału próbki, komory pomiarowej, sondy
pomiarowej i powietrza muszą być w miarę możliwości takie
same.

Pobranie próbki wymaga zastosowania następującego
wyposażenia:
• rękawice i okulary ochronne,

• młotek i dłuto/młot udarowy,

• torba izotermiczna/mała, stabilna torba plastikowa,

• miska (w przypadku brudnego/miękkiego podłoża)

• łyżka,

• waga,

• protokół kontrolny (plac budowy, piętro, pomieszczenie,
data kontroli, kontroler, wynik kontroli),

• miernik wielofunkcyjny T3000 z przewodem pomiarowym
TC30,

• czujnik klimatyczny TS 230 SDI,

• Komora pomiarowa KRL CRH100

Informacja
Sprawdź, czy czujnik nie jest zakurzony lub
zanieczyszczony. Zanieczyszczenie czujnika powoduje
nieprawidłowe wyniki pomiaru. W tym celu oczyść
czujnik szczotką lub miękką, zwilżoną tkaniną. Przed
dokonaniem pomiaru sprawdź, czy czujnik jest
całkowicie suchy.

Pobranie próbki
W trakcie pobierania próbki uwzględnij następujące zalecenia:
• Pobranie próbki, rozdrobnienie próbki i pomiar muszą być

przeprowadzone w jak najkrótszym czasie.

• Do pobrania próbki nie może być stosowana żadna
czynność powodująca silne nagrzewanie, np. wiercenie lub
cięcie lub wymagająca stosowanie wody.

• W trakcie pobierania próbki unikaj ekspozycji na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz
przeciągów.

W celu pobrania próbki wykonaj następującą procedurę:
1. Pobierz próbkę korzystając z młotka i dłuta i przechodząc

przez cały przekrój jastrychu. W razie potrzeby zastosuj
młotek udarowy. Unikaj stożkowego kształtu obrabianego
materiału!
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2. Wykorzystaj łyżkę w celu umieszczenia pobranego
materiału w torbie izotermicznej.

3. Rozdrobnij materiał próbki tak, aby jego ziarnistość nie
przekraczała 8 mm.
ð Przed rozdrobnieniem umieść torbę izotermiczną w

misce, jeżeli podłoże jest zanieczyszczone lub miękkie.

4. Odważ ok. 150 g (± 20 g).

5. Zdejmij zaślepkę (1) i pokrywę (2) komory kontrolnej (3).

1

2

3

2

6. Zamknij rurę pomiarową (4) zaślepką (1) tak, aby w trakcie
napełniania materiał próbki nie przedostał się do rur
pomiarowych (4).

1

4
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7. Umieść ok. 150 g (± 20 g) kontrolowanego materiału w
komorze kontrolnej (3).

3

8. Wyjmij zaślepkę (1) i zamknij komorę kontrolną (3) za
pomocą pokrywy (2).

3

1
2

2

Informacja
Zmiany temperaturowe próbki mogą wpłynąć na
pomiar wilgotności powietrza nad próbką.

Przeprowadzanie pomiaru

Informacja
W przypadku pomiaru z zastosowaniem metody KRL, w
zakresie temperatury 20 °C ± 5 °C spodziewana jest
maksymalna odchyłka wilgotności w zakresie ± 2 %
wilg.wzgl.

W celu przeprowadzenia pomiaru wykonaj następującą
procedurę:
1. Wprowadź do umieszczonych wewnątrz pojemnika rur

pomiarowych (4) czujnik (6) urządzenia pomiarowego (7)
przez otwór w pokrywie (2) aż do ogranicznika.

2. Zamocuj czujnik (6) tak, aby znajdował się on w środku
komory kontrolnej (3).

7

6

2

3

3. Zgodnie z treścią instrukcji obsługi urządzenia
pomiarowego uruchom tryb pomiaru wilgotności powietrza.

4. Odczytaj wynik pomiaru urządzenia pomiarowego (7) po
ustabilizowaniu się wartości widocznej w polu wartości
pomiarowej.
ð Urządzenie pomiarowe (7) wskaże wynik pomiaru po

upłynięciu co najmniej 30 minut.

Kontrola wyschnięcia
W przypadku materiałów instalacyjnych i wykładzin
podłogowych, względna wilgotność powietrza na poziomie 75 %
nie powinna powodować uszkodzeń.

Graniczne wartości wyschnięcia dla metody KRL:
Jastrych Wartość orientacyjna

nieogrzewane ≤ 80 % wilg.wzgl.

ogrzewane ≤ 75 % wilg.wzgl.

Utylizacja

Produkt nie zawiera żadnych elementów elektrycznych lub
elektronicznych. Prosimy o utylizację produktu po zakończeniu
jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.



PL 7komora pomiarowa KRL CRH100

Protokół kontrolny

Informacje dotyczące lokalizacji jastrychu w budynku

Budynek / lokalizacja: Adres placu budowy / element budynku / piętro / 
nr mieszkania / nr pomieszczenia

Nr zlecenia usługi układania parkietu / wykładziny

Nazwisko, adres, osoba kontaktowa

Zlecający układanie wykładziny podłogowej / parkietu

Nazwisko, adres, osoba kontaktowa

Informacje dotyczące zlecającego (ew. Po uzgodnieniach z producentem jastrychu) dotyczące jastrychu 
Oddzielnie dla każdego pomieszczenia!

Konstrukcja jastrychu / typ ułożenia a) jastrych pływający 
b) jastrych na warstwie
rozdzielającej

Typ środka wiążącego a) Jastrych cementowy (CT) 
a) 1. typ cementu (np. CEM I, 
CEM II/A-LL) 
a) 2. Zastosowany środek dodatkowy 
b) Jastrych anhydrytowy (CA/CAF) 
c) Jastrych szybkoschnący

Data wylania jastrychu Z ew. rozróżnieniem podobszarów

Nominalna grubość jastrychu [mm]

Maksymalna grubość jastrychu [mm]

Ogrzewanie podłogowe wodne Tak/nie

Dokumentacja wyników pomiaru wilgotności jastrychu

Punkt pomiarowy nr 1 2 3 4

Data

Wykonał

Temperatura powietrza [°C]

Wilgotność względna [%]

Temperatura podłoża [°C]

W przypadku ogrzewania podłogowego: 
Przedłożono protokół grzewczy?

Tak/nie

W przypadku ogrzewania podłogowego: punkty pomiarowe 
oznaczone / udokumentowane?

Tak/nie

Grubość jastrychu [mm]

Waga netto [g]

Korespondująca, względna wilgotność powietrza 
(wartość KRL)

[%]

Wartość KRL odczytana według [min.]

Pojemnika próbki (torba PE/B, butelka PE/F, butelka
stalowa/S, pojemnik pomiarowy KRL/M)

Typ urządzenia pomiarowego

Graniczna wartość wilgotności nie została przekroczona Tak/nie

Uwagi

Potwierdzenie wyników pomiaru

Data / podpis osoby przeprowadzającej pomiar Data / podpis zleceniodawcy
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