
 

TEMPERATUUR  GRADIENT PLAAT   MFFT 10 / 20 
VF9600 / VF9700 
 
PRODUCT OMSCHRIJVING  

De nieuw ontworpen temperatuur gradient plaat voor het 
bepalen van de   
Minimum Film Forming Temperature, MFFT 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Laboratoriums, Ontwikkeling van Coatings, Polymeren of 
Additiven 
 
STANDAARDEN 

DIN ISO 2115 – DIN 53 366 – ASTM D 2354 – ASTM D 1465 – 
ISO 2115 – ISO/DIS 4622. Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
 
FEATURES 

De minimum film vormings temperatuur (MFFT) is de minimum temperatuur waarbij synthetisch latex, 
emulsie, polymeren of samensmelting van kleefstoffen die als dunne film op een oppervlak aangebracht 
worden. De ideale manier om de MFFT te bepalen is de te testen emulsie gelijkmatig te drogen bij een 
verlopende temperatuur om te constateren wat de laagste temperatuur is waarbij de film vorming zich 
voordoet. Dit wordt in de praktijk het best bereikt door gebruik te maken van de MFFT gradient plaat. 
 
Drie stappen van film-vorming  
 

 
1. Verdamping van water  
 
 
 
2. Samenpakking en verdichting van deeltjes 
 
 
 
3. Diffusie van water en samensmelting van deeltjes 
 

 
Een latex film wordt over de plaat aangebracht en tot drogen gebracht. Een visuele inspectie van de droge film 
dient ter bepaling van de positie over de lengte van de film waar het verandering plaats vindt de reeds 
samensmolten en het nog niet samengesmolten stadium.   Een nog niet samengesmolten film toont 
verbleking en of scheurvorming. De laagste temperatuur waarbij de film samensmelt wordt gerapporteerd als 
MFFT. 
 
 



 

SPECIFICATIES 

De hoogst nauwkeurige chromen meet plaat is voorzien van  temperatuur sensoren die op een gelijkstaande 
afstand onder het oppervlak gepositioneerd zijn. Een electronische microprocessor regelt de digitale 
temperatuur op het scherm en deze temperatuur instelling en bewaakt tevens de temperatuur overschrijding. 
 
 Nauwkeurigheid: 0,1°C 
 Weergave van de nominale en actuele waarde van de temperatuur van de hete en koude zijde. 
 Scroll functie om temperatuur meetstations op te vragen (MFFT 10 – 10 stations / MFFT 20 – 20 stations) 
 Handmatige selectie van de inwendige temperatuur meetstations 
 Geïntegreerd membraan droogeenheid met flowmeter 
 Open werkbladkap vervaardigd uit PMMA – Poly Methylmethacrylaat, max. werk temperatuur 80°C 

 
De vlak scharnierende PMMA kap biedt thermische en atmosferische isolatie terwijl een constante visuele 
inspectie van een experiment mogelijk blijft. 

 
 
Gezuiverd lucht wordt gedroogt met een geïntegreerd membraandroger 
en vloeit vervolgens over de plaat.  
 
 
 
 

 
 
Een constante luchtstroom wordt volgens de standaard middels de ingebouwde flowmeter 
ingesteld (alleen op de MFFT 20) 
 
Afbeelding: MFFT 10 met analoge flowmeter 
 
 

 
BESTEL INFORMATIE 

VF9600: MFFT 10 - Temperatuur bereik: -5…+80°C met een maximum gradient op het oppervlak van 20°C 
 
VF9700: MFFT 20 - Temperatuur bereik: -30…+250°C met een maximum gradient op het oppervlak van 100°C. 
 
 
Note: Voor beide temperatuur versies geldt, afhankelijk van de gebruikte cryostaat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOEL APPARATEN  

De benodigde koel apparatuur voor een juiste werking behoort niet tot de omvang van de levering. 
Voor elk van de MFFT 10 of MFFT 20 dient deze separaat besteld te worden. 
Het bereik van de werk temperatuur en de maximale temperatuur gradient hangt af van het effectieve 
koelvermogen van de verbonden cryostaat. 
 
VF9700: Wij adviseren de standaard cryostat type KWK 10. 
Werktemperatuur bereik en temperatuur gradient MFFT 20 met aangesloten cryostaat KWK 10: 
 

 
 
VF9600: Wij adviseren de standaard cryostat type C10K20. 
Werktemperatuur bereik en temperatuur gradient MFFT 20 met aangesloten cryostaat C10K20 
 

 
Cryostats for other working temperature ranges and gradients upon request 
 



 

ACCESSORIES 

Verschillende soorten film applicatoren zijn beschikbaar op aanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE DATA 

Uitwendige afmetingen (L x B x H): 
800 x 350 x 320 mm (met gesloten deksel) 
 
Plaat afmeting (L x B) 
Meetlengte: 500 mm 
Meetbreedte: 180 mm 
 
Elektrische voorziening: 230 V, 50 Hz, 1,5 kW 
Gewicht: 50 kg 
 
ONDERHOUD 

 Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
 Reinig het instrument direct na gebruik 
 Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

 Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
 Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Vergewis u ervan dat het instrument is aangesloten op een geaard stopcontact. 
 Vergewis u ervan dat het instrument volledig is uitgeschakeld als u elektronische onderdelen verwisselt / 

afregelt.  
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 



 

De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed 
hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren 
we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik 
of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De 
gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en 
ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 


