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Streszczenie:   W pracy przedstawiono wyniki badań labora-
toryjnych starzenia wypraw cienkowarstwowych silikatowych 
i akrylowych. W badaniach użyto dwa rodzaje promieniowania 

ultrafioletowego UV-A i UV-B o różnej długości fali , ale o tym 
samym natężeniu. Badania przeprowadzono na 22 tynkach dobra-
nych w 11 odpowiadających sobie kolorach. Składowe trójchro-
matyczne barwy poszczególnych próbek określono za pomocą 
spektrofotometru. Wszystkie badane próbki tynków po starzeniu 
zmieniły barwę, nie zauważono jednak innych zniszczeń. 

Słowa kluczowe:  starzenie materiałów, promieniowanie ultra-

fioletowe, pomiar barwy. 

1. WSTĘP 

Celem pracy było określenie wpływu promieniowania ul-

trafioletowego na zmianę barwy dwóch rodzajów cienko-

warstwowych wypraw elewacyjnych. Określono w sposób 

ilościowy różnice w barwie i jej składowych, jakie nastąpi-

ły pod wpływem przyspieszonego starzenia, wywołanego 

działaniem promienia UV-A oraz UV-B. Zaobserwowano 

jaki wpływ miało użyte spoiwo i pigmenty na barwę w ba-

danych materiałach. Makroskopowo określono stan po-
wierzchni po cyklach starzeniowych.  

W warunkach laboratoryjnych systemy ociepleń poddawa-

ne są badaniom przyspieszonego starzenia w specjalnych 

aparatach (np. Xenotest, UVCON). Parametry cyklu ba-

dawczego są dokładnie określone. W dokumentach odnie-

sienia nie precyzuje się wymagań ilościowych co do zmia-

ny barwy, a jedynie zaleca się porównania z odpowiednimi 

wzorcami [1]. Podczas postępującego starzenia wyrobów 

obserwowane są zmiany na ich powierzchniach. Zmiany te 

ocenia się tradycyjnie za pomocą szarej skali.  

Ocena zmian barwy odbywająca się wizualnie za pomocą 

skali szarej jest subiektywna, zależna od osoby oceniającej, 

oświetlenia itp. Obiektywna ocena zmian barwy jest moż-

liwa na podstawie określenia składowych trójchromatycz-

nych barwy i porównania parametrów otrzymanych przed 

i po cyklach starzeniowych. 

Objawem starzenia się materiałów jest zmiana barwy, która 

nie tylko wiąże się z obniżeniem walorów estetycznych 

elewacji, ale świadczy również o zmianach zachodzących 

w strukturze wyrobu, głównie w składnikach polimerowych 

lub pigmentach. 
Tynki akrylowe i silikatowe stanowią grupę wyrobów bu-

dowlanych pełniącą rolę dekoracyjno-ochronną. Ich wła-

ściwości związane z tą funkcją powinny osiągać zadowala-

jący poziom i utrzymywać się na nim mimo upływu czasu, 

a także nie ulegać nadmiernej degradacji pod wpływem 

czynników atmosferycznych i biologicznych.  

Określenie barwy, odcieni i jasności, przy zastosowaniu 

przyrządów typu spektrofotometr, było już wcześniej prak-

tykowane w różnych gałęziach przemysłu np. poligrafia, 

przemyśle farby i lakierów. Wykorzystanie kolorymetrii 

i spektrofotometrii w budownictwie jest wciąż ubogie 

i niepełne.[2] 
Zakres pracy obejmuje wyniki przedstawione w postaci 

różnic barwy i jasności, jakie zostały zarejestrowane po 

określonych cyklach starzeniowych. Porównano również 

jaki jest wpływ różnych rodzajów promieniowania UV na 

zmianę barwy dwóch rodzajów tynku tj. akrylowego i sili-

katowego. 

 

2. PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE 

Promieniowanie UV (ultrafioletowe, nadfioletowe) jest 

promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 

z zakresu 10 nm do 400 nm, nie wywołujące wrażeń wzro-
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kowych. Ze względu na oddziałanie na człowieka i środo-

wisko promieniowanie podzielono na 3 kategorie: 

- UV-C - długość fali wynosi 200-280 nm, 

- UV-B - długość fali wynosi 280-320 nm, 

- UV-A - długość fali wynosi 320-380 nm,  

Dzięki dużej energii fotonów promieniowania nadfioleto-

wego zwłaszcza z zakresu UV, pochłaniane przez substan-
cję może wyraźnie wpływać na jej właściwości fizyczne 

i chemiczne. Szczególną uwagę promieniowaniu UV po-

święca medycyna (szkodliwy wpływ na skórę człowieka).  

Najsilniejszym naturalnym źródłem promieniowania ultra-

fioletowego jest Słońce. Emituje ono ultrafiolet w zakresie 

UV-A oraz UV-B. Do powierzchni Ziemi dociera jednak 

nieznaczna jego część w wyniku silnego pochłaniania, ja-

kiemu promieniowanie ulega w atmosferze ziemskiej, 

głównie dzięki zawartemu w niej ozonowi (którego ilość 

w atmosferze od pewnego czasu ulega zmniejszaniu). 

W efekcie 99% ultrafioletu, który dociera do powierzchni, 

to promieniowanie UV-A.  
Przykładowe wartości klimatologiczne promieniowania UV 

(średnie wartości Indeksu UV) na terenie Polski przy bez-

chmurnym niebie w okresie letnim przedstawia rys. 1. 

 

 

 

Rys. 1. Przykładowe wartości promieniowania UV na terenie Pol-
ski. 
Fig. 1. Examples of UV radiation on the Polish territory 

 

W celu zasymulowania warunków napromieniowania 
w laboratorium, zastosowano aparat firmy ATLAS z lam-

pami UV 340 i UV 313. Lampy te bardzo dobrze odwzo-

rowują spotykane w naturze długości fal, oczywiście w 

pewnym zakresie. Na rys. 2 przedstawiono porównanie 

widma lamp UV z naturalnym światłem słonecznym. 

 

 

Rys. 2. Naturalne widmo promieniowania słońca i widmo lamp 

UV [3] 
Fig. 2. Sunlight and fluorescent UV lamps 

Przykład pomiarów energii promieniowania UV-B z 2007 

roku w Instytucie Geofizyki PAN w Belsku przedstawiono 

na rys 3. Indeks promieniowania UV jest to maksymalna 

moc promieniowania UV-B wyrażona w [W/m
2
], zareje-

strowana w danym dniu, pomnożona przez czynnik 40 

[m
2
/W]. Indeks UV jest bezwymiarowym parametrem dają-

cym informacje o mocy promieniowania w danym dniu. 

Maksymalna wartość tego indeksu może osiągnąć na obsza-

rach równikowych do 16 jednostek, w Belsku odnotowano 

maksymalnie 8 jednostek. 

 

Rys. 3. Energia promieniowania UV w 2007 roku - Besk 
Fig. 3. Energy UV radiation in 2007 – Besk, Poland 

3. MATERIAŁ BADANY 

W badaniach wykorzystano tynki akrylowe w 11 odcie-

niach: od różu poprzez żółcie do barw piaskowych oraz 

odpowiadające im 11 tynków silikatowych, w analogicz-

nych odcieniach. 

Obecnie stosowane tynki cienkowarstwowe na spoiwach 

organicznych nazywane są tynkami dyspersyjnymi, polime-

rowymi, żywicznymi, bądź jeśli do ich produkcji użyto 

polimerów lub kopolimerów akrylowych, tynkami akrylo-

wymi. Są one produkowane w postaci gotowych do użycia 

mas o konsystencji pasty. 

Cechą tynków akrylowych jest ich bardzo duża elastycz-
ność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, mała nasią-

kliwość wodna, dobra przyczepność do różnych podłoży, 

bogata kolorystyka, duża odporność na wykwity solne 

i przebarwienia. Są ponadto łatwe do nakładania i stosun-

kowo szybko twardnieją w wyniku fizycznego wysychania. 

Mają jednak ograniczoną paroprzepuszczalność. Z tego 
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względu nie są zalecane do stosowania w systemach ocie-

plania z wełną mineralną, a także na niedostateczne wy-

schniętych podłożach ściennych. 

Tynki silikatowe (krzemianowe) wytwarzane są na bazie 

szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji spoiwa or-

ganicznego (żywicy akrylowo-styrenowej). Zawierać po-

winny dodatek związków krzemoorganicznych zwiększają-
cych odporność na wpływy atmosferyczne. Tynki te cechu-

je: duża paroprzewodność, trwałość i odporność na działa-

nie czynników atmosferycznych, dobra przyczepność do 

podłoży mineralnych. Nie mogą być stosowane na podło-

żach organicznych, z uwagi na możliwość wystąpienia pro-

blemów z przyczepnością. Tynki te są mniej elastyczne od 

tynków polimerowych - akrylowych, a nieco bardziej ela-

styczne od tynków mineralnych. Produkowane są w postaci 

gotowych do użycia mas tynkarskich.  

Tynki krzemianowe wymagają dużej wprawy w wykony-

waniu. Wpływa na to wysoka alkaliczność masy tynkar-

skiej. Wygląd powłoki jest w dużym stopniu uzależniony 
od warunków cieplnych i wilgotnościowych w trakcie wy-

konywania i wysychania, a miejsca naprawy lokalnych 

uszkodzeń są bardzo trudne do ukrycia. [4] 

Do badań tynki zostały nałożone na podłoże wykonane ze 

styropianu, masy klejowej z zatopioną warstwą zbrojącą 

(tzw. Bezspoinowy System Ocieplania). Wykonano 22 

próbki z dwóch rodzaju tynków, odpowiadających sobie 

barwą a różniących spoiwem (rys. 4). 

Następnie próbki zostały poddane kondycjonowaniu – 

przez 28 dni przechowywane były w temperaturze 

(23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%, zgodnie 
z normą: PN-EN 13499 „Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”. 

 

 

Rys. 4. Widok wykonanych próbek 
Fig. 4. Samples of thin-layer materials 

Próbki zostały podzielone na kilka grup w zależności od 

odcienia i użytego spoiwa. Tak przygotowane próbki były 

użyte do dalszych badań. 

4. METODA BADAWCZA 

Urządzeniem wykorzystanym do badania próbek tynków 

poddanych promieniowaniu UV była komora starzeniowa 
UV2000 firmy Atlas. Komora starzeniowa przeznaczona 

jest do badania odporności materiałów na światło ultrafiole-

towe i cykle kondensacji. Badanie składało się z okresu 

naświetlania próbek przez fluoroscencyjne lampy UV, po 

którym następuje kondensacja pary wodnej. Serie próbek 

poddano naświetlaniu w cyklach: 

- 4 godziny promieniowania UV-A (340 nm) lub UV-B 

(313 nm) o mocy 0,60 W/m
2
 w temp. 60°C, 

- 4 godziny kondensacji pary wodnej w temp. 50°C. 

Długość cykli wynosiła 168 godzin dla każdego rodzaju 

promieniowania, a po tym czasie zostały przeprowadzone 

badania składowych trójchromatycznych barwy i ocena 
makroskopowa powirzchni. W badaniach barwy wykorzy-

stano spektrofotometr. Zgodnie z zaleceniami Międzynaro-

dowej Komisji Oświetleniowej oraz opisywanymi w przed-

łożonej pracy metodami badań przyjęto iluminant normalny 

D65 oraz obserwatora normalnego 10° odpowiadający wa-

runkom w jakich dokonywano badań. Przy takim ustawie-

niu temperatura barwowa w tym urządzeniu wynosi 6504K. 

Pomiary barw polegają na ilościowym jednoznacznym 

określeniu cech promieniowania elektromagnetycznego 

wpływającego do oka i wywołującego wrażenie barwne. 

Cechy te powinny odpowiadać barwom postrzeganym są 
więc ich cechami psychofizycznymi. Powodem określania 

barw przez pomiar właściwości promieniowania, które je 

wywołuje jest brak praktycznych możliwości ilościowego, 

wyrażonego w liczbach, charakteryzowania samych wrażeń 

barwnych powstających w mózgu.  

Podstawą ilościowego oznaczania cech promieniowania jest 

ustalenie jego składowych trójchromatycznych X, Y, Z tj. 

ilościowego stosunku fikcyjnych barw (X), (Y), (Z), w ja-

kim zmieszane ze sobą w sposób addytywny odpowiadały-

by one barwie postrzeganej, wywołanej przez to promie-

niowanie. Składowe te oblicza się z wzorów: 
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We wzorach tych φ(λ) oznacza względny widmowy rozkład 

mocy promieniowania wpadającego do oka przypadający 

na każdą długość fali tego promieniowania. Promieniowa-

nie wywołujące wrażenie barwy może pochodzić bezpo-

średnio od źródła światła i wówczas jego rozkład widmowy 

φ(λ) odpowiada rozkładowi widmowemu mocy promie-

niowania źródła S(λ): φ(λ) = S(λ) [5].  

Pomiarów można dokonywać przy użyciu wskaźników 

SCE (Specular Component Excluded) oraz SCI (Specular 
Component Included). Wskaźnik SCI uwzględnia składnik 

zwierciadlany, czyli gdy do pomiaru włączone jest odbicie. 

Natomiast wskaźnik SCE wyklucza światło odbite. Z odbi-

ciem zwierciadlanym mamy do czynienia gdy kąta padania 
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światła jest równy kątowi odbicia światła padającego na 

daną powierzchnię. Gdy światło nie jest odbite zwiercia-

dlanie – rozprasza się w różnych kierunkach, mówimy wte-

dy o odbiciu rozproszonym. Ma to znaczenie w postrzega-

niu koloru gdy materiał odbija światło, czyli powierzchnia 

jest połyskliwa. Inaczej odbierany jest kolor powierzchni 

z połyskiem a inaczej matowy, gdyż zmienia się ilość świa-
tła odbitego i rozproszonego. Wskaźnik SCI uwzględnia 

zatem całkowite wrażenie w zależności od rodzaju po-

wierzchni.  

W przypadku wykonywanych badań próbki tynków są ma-

towe zatem różnice pomiędzy wskaźnikiem SCI a SCE są 

niewielkie.  

5. WYNIKI BADAŃ 

W rozważaniach i obliczeniach różnicy barwy przyjęto mo-

del barw CIE Lab [5]. Do opisania barwy i różnic jej cech 

wykorzystano jeden z najnowszych modeli ∆E00, uwzględ-
niający oprócz składowych trójchromatycznych cztery ce-

chy: nasycenie, odcień, jasność oraz barwę niebieską [6]. 

Zastosowano następujące zależności: 
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Różnica barwy pomiędzy odpowiadającymi sobie barwą 

tynkami akrylowym i silikatowym przedstawiona jest na 

rys 5.  

 

 
Rys. 5. Różnica barwy ∆E00 odpowiadających sobie tynków akry-
lowych i silikatowych. 

Fig. 5. Colour differences ∆E00 between acrylic and silicate thin-
layer plasters.  

Różnice w barwie w większości przypadków oscylowały 

wokół wartości 2.  

Na rys. 6 przedstawiono zdjęcie próbek po badaniu w ko-

morze starzeniowej. Ciemniejsze obramowanie dwóch pro-

stokątnych kształtów na każdej z próbek, to oryginalna 

barwa wyprawy tynkarskiej, nie poddawana naświetlaniu 

i kondensacji pary wodnej. 
  

 

Rys.6 Różnice w barwie próbek tynków silikatowych i akrylo-
wych poddanych promieniowaniu UV-B (górna część próbki) oraz 
UV-A (dolna część próbki) po 168 h. 
Fig. 6. Colour differences of samples of acrylic and silicate plas-
ters after UV-B and UV-A radiation after 168 h. 

Różnice w barwie poszczególnych próbek widoczne są 

w przypadku wszystkich zbadanych makiet. Jednak 

w próbkach tynku silikatowego S1÷S3 są one najbardziej 
widoczne. Zauważono również, że tynki akrylowe mają 

tendencję do zmiany odcienia ciemnieniaJednakże każdora-

zowa próba oceny przebarwień dla poszczególnych mate-

riałów budowlanych, powinna być poprzedzona określe-
niem akceptowanych przez większość użytkowników 

zmian barwy. Niektóre różnice w barwach materiałów 

o rozbudowanej strukturze powierzchni nie będą dostrzega-

ne przez obserwatorów, natomiast dobrze mierzalne apara-

tami typu spektrofotometr. Na rysunkach 7 przedstawiono 

różnice w barwie wypraw tynkarskich w zależności od za-

stosowanego materiału i promieniowania. 

 

Tynki silikatowe 
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Rys.7.1 Różnica barwy ∆E00 próbek tynków silikatowych i akry-

lowych poddanych promieniowaniu UV-B oraz UV-A po 168 h. 

Fig. 7.12 Colour differences ∆E00 of samples of acrylic and sili-

cate plasters after UV-B and UV-A radiation after 168 h. 
 
 
 

Tynki akrylowe 

 
Rys.7.2 Różnica barwy ∆E00 próbek tynków silikatowych i akry-

lowych poddanych promieniowaniu UV-B oraz UV-A po 168 h. 

Fig. 7.2 Colour differences ∆E00 of samples of acrylic and silicate 
plasters after UV-B and UV-A radiation after 168 h. 

Posługiwanie się jedynie ∆E00 umożliwia mierzenie wiel-

kości zmian barwy jednak nie wskazuje kierunku takiej 

zmiany. Dla pełniejszego opisu zmian jakie zaszły na po-

wierzchni próbek dodatkowo obliczono różnicę jasności 

∆L: 

21
LLL −=∆

 

Różnicę jasności poszczególnych próbek przedstawiono na 

rysunku 8. 

 

 
Rys.8 Różnica jasności próbek tynków silikatowych i akrylowych 
poddanych promieniowaniu UV-B oraz UV-A po 168h 

Fig. 8. Brightness differences of samples of acrylic and silicate 
plasters after UV-B and UV-A radiation after 168 h. 

Na podstawie obliczonych wartości i obserwacji autora 

można stwierdzić, że badane wyprawy tynkarskie, w któ-

rych spoiwo oparte było na szkle wodnym (silikatowe) mia-

ły po naświetlaniu tendencję do rozjaśnienia. Tam, gdzie 

jako spoiwo zastosowano kopolimery akrylu zaobserwowa-

no ciemnienie tynków po cyklach starzeniowych. Promie-
niowanie UV-B w większości przypadków intensywniej 

oddziałuje na wyprawy tynkarskie niż promieniowanie UV-

A 

Na rys. 9 przedstawiono zdjęcie próbek po badaniu w ko-

morze starzeniowej. Obramowanie dwóch prostokątnych 

kształtów na każdej z próbek, to oryginalna barwa wyprawy 

tynkarskiej, nie poddawana naświetlaniu i kondensacji pary 

wodnej. 

 

 
Rys. 9. Wpływ promieniowania UV-A oraz UV-B na kolor wy-
branej wyprawy silikatowej S2. 
Fig. 9. influence of ultraviolet UV-A and UV-B radiation on co-
lour selected silicate plaster S2 

6. ANALIZA WYNIKÓW I UWAGI KOŃCOWE 

Najważniejszym parametrem wynikającym zarówno z ba-

dań, jak również oceny wizualnej obserwowanej w rozpro-

szonym świetle dziennym jest różnica w barwie. Różnice 

można było zaobserwować we wszystkich badanych tyn-

kach poddawanych działaniu obydwu rodzajów promie-

niowania UV. Tynki poddawane naświetlaniu promieniami 

UV-A w porównaniu z naświetlanymi promieniami UV-B 

wykazują nieco mniejsze zmiany barwy, ale praktycznie 
rzecz biorąc każdy przypadek należałoby rozpatrywać in-

dywidualnie. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie 

próbki S2, gdzie promieniowanie z zakresu UV-B działa w 

sposób bardziej destruktywny na kolor wyprawy (rys. 9). 

Pary tynków opartych na dwóch różnych spoiwach różniły 

się od siebie ∆E00 na poziomie 2. Co w subiektywnym od-

czuciu autora jest na akceptowalnym poziomie do porów-

nań. 

Tynki silikatowe poddane zarówno promieniowaniu UV-B 

jak i UV-A okazały się mniej odporne na tego typy oddzia-

ływanie, niż tynki akrylowe (ocena wizualna). Natomiast 
obliczona różnica w barwie ∆E00 nie potwierdziła tego od-

czucia. Jedynie tynki w barwie różowej wyraźnie odbiegały 

od zmian pozostałych kolorów. Spowodowane to było od-

miennymi kierunkami zmian jasności tynków. Próbki tyn-
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ków akrylowych po cyklu starzeniowym stały się ciemniej-

sze, zaś silikatowych wyraźnie pojaśniały. Ponieważ nie 

znamy dokładnego składu spoiw i pigmentów wykorzysta-

nych do badań, nie mogliśmy jednoznacznie określić, który 

ze składników wpływa na takie zmiany barwy. Bez oceny 

zmian w strukturze i składzie chemicznym nie jest możliwe 

obiektywne ocenienie, co wpływa na zmianę barwy. Jedyną 
znaną różnicą jest spoiwo jakie zostało użyte do produkcji 

tynków. W przypadku tynków silikatowych jest to spoiwo 

krzemianowe, zaś tynki akrylowe posiadają spoiwo orga-

niczne polimerowe na bazie akrylu. Można stąd wysunąć 

wniosek iż spoiwa krzemianowe są mniej odporne na szko-

dliwe działanie promieniowania UV niż spoiwa na bazie 

polimerów akrylowych w przypadku pigmentów ciemniej-

szych. Jednocześnie ciemnienie tynków akrylowych mniej 

„rzuca się w oczy”, szczególnie gdy w warunkach natural-

nych dużym wpływem na barwę powierzchni ma zanie-

czyszczenie środowiska i zabrudzenia powierzchni. 

Próbki oznaczone numerami S1-3S barwy różowej okazały 
się najmniej odporne na promieniowanie UV w przypadku 

tynków silikatowych. Najbardziej odporne okazały się ko-

lory z zakresu żółci. Jedynie w przypadku tynku akrylowe-

go A11 różnica w barwie okazała się nieco większa. Obli-

czone wartości różnicy barwy potwierdzają subiektywną 

ocenę autora. Wpływ na proces starzenia wywołany pro-

mieniowaniem UV ma kolor wyprawy, a także spoiwo. 

Próbki S2 i S3, gdzie różnice barwy są największe, nie mia-

ły najciemniejszego odcienia, a mimo to uległy znacznie 

bardziej wpływowi promieniowania niż próbka S1, która 

jak można było przypuszczać przed badaniami, powinna 
wykazywać największe zmiany.  

Zmiany w tynkach akrylowych były bardziej jednorodne, 

a przy tendencjach do ciemnienia również bardziej akcep-

towalne. Promieniowanie UV-B wywołuje niewiele więk-

sze zmiany barwy na powierzchni wypraw, niż promienio-

wanie UV-A, mimo tego samego natężenia. 

Modele obliczeniowe do określania barwy, w tym wyko-

rzystany w pracy model CIELab, wciąż nie odwzorowują 

doskonale świata barw z jakim mamy do czynienia w rze-

czywistości, ale są ciągle udoskonalane i coraz dokładniej-

sze.  
Wszystkie badane próbki tynków silikatowych po 168 go-

dzinach cyklów starzeniowych uległy w mniejszym lub 

większym stopniu rozjaśnieniu.  

Należy przypuszczać, że lepiej sprawdzałyby się tynki na 

spoiwach silikatowych w przypadku wypraw jasnych, na-

tomiast w przypadku tynków o ciemniejszym odcieniu 

zmiany na powierzchni wypraw akrylowych byłyby mniej 

dostrzegalne. Generalnie najlepiej byłoby sprawdzić całą 

gamę kolorów na wszystkich spoiwach, żeby wybrać roz-

wiązania najbardziej pasujące do danej barwy. 

Przeprowadzone badania mogą posłużyć prognozowaniu, 

jak pod wpływem promieniowania UV zmieni się barwa 
tynku. Znając roczną sumę mocy promieniowania w danym 

rejonie, można porównać ją z mocą, jaką użyto w procesie 

starzenia w laboratorium i określić, w jakim czasie oraz 

zakresie, barwa wyprawy ulega zmianie.  

Aby dokładniej i obiektywniej ocenić różnice barwy 

w przybliżonym sposobie CIELab powinniśmy brać pod 

uwagę nie tylko całkowitą jej różnicę ∆E00, ale również 

różnice jej cech: ∆L – jasności, ∆C – nasycenia, ∆H – od-

cienia. Posługiwanie się ∆E00 pozwala ocenić różnicę w 
barwie, jednak nie obrazuje kierunków zachodzących 

zmian. 

Wszystkie badane próbki tynków po 168 godzinach cykli 

starzeniowych uległy w mniejszym lub większym stopniu 

zmianom barwy. Nie zauważono jednak zniszczeń typu 

pęknięcia, rozwarstwienia, łuszczenie się lub pęcherze. 

INFLUENCE OF ULTRAVIOLET UV-A AND UV-B RADI-
ATION ON COLOUR OF THIN-LAYER PLASTERS 

Summary:   The paper presents the influence of the ultraviolet 
radiation on colour of thin-layer materials in External Thermal 
Insulation Composite Systems. Fluorescent UV/Condensation 

Weathering Device used in this research. This device is a labora-
tory instrument for alternately exposing materials to fluorescent 
ultraviolet radiation and condensation (without the radiation). 
After irradiation in all cases tested samples of plaster changed 
colour. No other damages were observed. 
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