
 

 

PERMEABILITEITBEKERS 
VF2200, VF2201 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Permeabiliteitbeker voor het bepalen van de waterdamp doorlatendheid van verf, 
vernis en coating systemen van diverse aard. De permeabiliteitbeker bestaat uit 
een beker, afsluitring en schroefring. De afsluitring is bedoeld om draaien en 
daardoor beschadigen van de verffilm te voorkomen tijdens sluiten van de 
schroefring. De permeabiliteitbeker is geschikt voor het testen van zowel 
zelfdragende als niet-zelfdragende verffilms. Waterdamp doorlatendheid is een 
parameter voor het selecteren van het juiste verfsysteem in bijvoorbeeld klimaten 
met een hoge luchtvochtigheid. De meting met een water gevulde beker is thans de standaard methode, 
indien anders overeen gekomen kan de met droogmiddel gevulde beker methode worden gebruikt. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Laboratorium / Verfproductie 
 
NORMEN 

ISO 7783 (vervangt NF T30-018), ASTM D1653, ASTM E95 
 
FEATURES 

• Level indicator 
• Brede afsluitring 
• Niet-draaibare schroefring  
• Eenvoudig te reinigen 
• Eenvoudig in gebruik 
 
LEVERINGSOMVANG 

Permeabiliteitbeker, bestaande uit: 
• Beker 
• Afsluitring 
• Schroefring 
 
BESTELINFORMATIE 

VF2200 - TQC Permeabiliteitbeker 10cm² 
VF2201 - TQC Permeabiliteitbeker 25cm² 
 
 
 
 
 



 

 

SPECIFICATIES 

Artikel nummer VF2200 VF2201 
Oppervlakte:  10 cm2 / 1,55 inch2 25 cm2 / 3,88 inch2 
Volume 16cm3 / 0,98 inch3 40cm3 / 2,44 inch3 
Interne diameter*: 35,7mm /  1.41 inch 56,40mm / 2,22 inch 
Externe diameter*: 65,8mm /  2,59 inch 89,0mm / 3,5 g 
Gewicht:  (lege cup)  10 cm2 / 1,55 inch2 25 cm2 / 3,88 inch2 
Materiaal: Geanodiseerd Aluminium Geanodiseerd Aluminium 

*zonder schroefring 
GEBRUIK 

Zie handleiding  
 
ONDERHOUD 

• 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.  

• Controleer het instrument regelmatig op defecten. 
 
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. 
 
 


