
 www.elcometer.com

Vocht

Elcometer 7410  Pinloze vochtigheidsmeters
De Elcometer 7410 is een nauwkeurig, 
gebruiksvriendelijk instrument zonder 
penetratie voor non-destructieve controle 
van het vochtgehalte van beton.

De elektroden sturen parallelle laagfrequentie signalen, ze 
zijn gekalibreerd om de gemiddelde vochtinhoud aan te 
duiden door de impedantie verschillen te vergelijken tussen 
vochtig en aanvaardbaar droog beton.

• Geijkt en gebruiksklaar voor beton
• Directe weergave op een duidelijke schaal 
• Draagbaar, werkt op batterij, non-destructief

Op poreus materiaal zoals beton, gips, steen en hout 
dient de vochtgehalte van het substraat te worden 
gemeten, aangezien de aanwezigheid van vocht in 
een materiaal resulteert in slechte hechting, vroegtijdig 
ontstaan van defecten en slechte visuele kenmerken. 

Het is niet voldoende om alleen te controleren of het 
oppervlak droog is, aangezien dat vanwege verdamping 
vaak het droogste punt is. Het is belangrijk om het 
vochtgehalte in het substraat zelf te bepalen.

Als bijvoorbeeld bij het poedercoaten van houten 
panelen het hout (of mdf) een te hoog vochtgehalte 
heeft, zal tijdens de doorgang in de oven het vocht 
uit het paneel verdampen en aanzienlijke problemen 
veroorzaken in de afwerking van de coating.

Typen vochtigheidsmeters

Het aanbrengen van een coating op een betonnen vloer 
die te vochtig is, kan vroegtijdige hechtingsdefecten 
veroorzaken. Vochtigheidsmeters zijn specifiek 
ontworpen om het vochtgehalte in een substraat te 
bepalen. De meters zijn verkrijgbaar in twee typen:

Vochtigheidsmeters met contactpinnen: de pinnen van 
deze meters worden stevig door het substraatoppervlak 
gedrukt. De meter meet de elektrische weerstand 
tussen de elektroden in deze pinnen en toont het 
vochtpercentage (%MC) in het substraat.

Pinloze vochtigheidsmeters: pinloze vochtigheidsmeters 
kunnen het vochtgehalte sneller meten en werken met 
een niet-destructieve meetmethode. Pinloze meters 
vereisen echter wel een relatief vlak oppervlak omdat 
de sensoren op het huis van de meter zijn bevestigd. Dit 
maakt pinloze meters ideaal voor het meten van beton.
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Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K0007410M001 Elcometer 7410 vochtmeter voor beton ●
Meetbereik Beton 0 - 6%, dekvloer 0-10%
Type substraat Beton, dekvloer uit gipsplaat
Meetdiepte 12,5mm (0,5”)
Afmetingen 155 x 85 x 43mm (6,1 x 3,3 x 1,7”) Gewicht 298g (10,5oz)
Voeding 9V PP3 batterij (type 6F22 (PP3))
Paklijst Elcometer 7410 vochtmeter voor beton, draagkoffer, handleiding

● Standaard geleverd met certificaat.


