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PERMEABILITEITSBEKERS 
VF2200/ VF2201 
 
1 PRODUCTBESCHRIJVING 

Permeabiliteitbeker voor het bepalen van de waterdamp doorlaatbaarheid van 
verf, vernis en coating systemen van diverse aard. The permeabiliteitbeker 
bestaat uit een beker, afsluitring en schroefring. The afsluitring is bedoeld om 
draaien en daardoor beschadigen van de verffilm te voorkomen tijdens het 
sluiten van de schroefring. De permeabiliteitbeker is geschikt voor het testen van 
zowel zelfdragende als niet-zelfdragende verffilms. Waterdamp doorlaatbaarheid 
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. 
 
1.1 Specificaties 
 

Artikel nummer VF2200 VF2201 
Oppervlakte:  10 cm2 25 cm2 
Interne diameter: 35,7mm 56,40mm 
Externe diameter: 65,8mm 89,0mm 
Gewicht:  (lege cup) Ca. 70 g. Ca. 94,2g 
Materiaal: Geanodiseerd Aluminium Geanodiseerd Aluminium 

 
2 NORMEN 

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

Permeabiliteitbeker, bestaande uit: 
 Beker 
 Afsluitring 
 Schroefring 

 
 
4 VOORBEREIDINGEN 

Let op bij het gebruik van de Permeabiliteit cup dat alle oppervlakken schoon en glad. Elke vervorming aan de 
Permeabiliteit cup kan leiden tot verschil in het verkregen resultaat. 
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5 EEN METING VERRICHTEN 

De TQC Permeabiliteitbeker kan volgens twee methoden gebruikt worden, als natte cup met water gevuld of 
als droge cup met een droogmiddel. De meting met een water gevulde beker is thans de standaard methode, 
alleen deze methode wordt hier beschreven. Voor de uitvoering van de droge methode verwijzen wij naar de 
daartoe geldende standaard. 
 
1 Voorbereiden van de film(coating materiaal) voor de test, hetzij in zelfdragend of als niet zelfdragende 

vorm. 
a. Zelfdragende coating films kunnen het beste gemaakt worden met behulp van een antiaanhechtend 
substraat, bijvoorbeeld siliconen gecoat papier. Het geschikte non-stick substraat kan per toepassing 
variëren. 
b. Het test monster kan het best op de juiste maat gesneden worden door de afdichtring als snijmal te 

gebruiken.  
 
  
 
 
 

2  Vul de Permeabiliteit cup met het gespecificeerde volume, of tot de gespecificeerde afstand van de rand, 
met de benodigde vloeistof of met droogmiddel voor de droge cup methode. 

 
 
 
 
 
 
3 Plaats het voorgesneden monster op het afdichtvlak en zorg voor de juiste uitlijning. 
4 Plaats nu de afdichtring over het monster op de flens van de cup zodat de film zich tussen de flens en de 

afdichtring zit. Zorg ervoor dat de afdichtring juist gepositioneerd is t.o.v. de pennen aan de buitenrand 
van de cupflens. 

 
 
 
 
 
 
5 Plaats de sluitring en schroef deze hand vast. 
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6 Weeg de gehele testeenheid en registreer de massa in grammen (M1) met behulp van een geschikte 
balans om de verandering in massa te bepalen van de test eenheid. Balansen met een resolutie van 
0,001g zijn hiervoor het meest geschikt. 

 
 
 
 
 
 
7 Plaats de cup in de volgens de standaard aangegeven testomgeving en laat het onaangeroerd voor de 

tijd die in het testprotocol / standaard is vermeld. 
8  Weeg de testeenheid en noteer het gewicht met regelmatige intervallen (M2) tot het gewichtverlies per 

uur lineair is. 
9 Calculeer de water transmissie waarde van de film in grammen per vierkante meter per dag (g/(m2/d)).  
 B.v.  P = 240 x m / A, Waar m = mate van verandering van de massa in mg/u, en A = oppervlakte  in 
 vierkante centimetres van het gebruikte test stuk (zie tabel specificaties). 
 De juiste te gebruiken formule voor de berekening hangt af van de gebruikte natte of droge methode. 
10 Om de cup na de test te openen en te reinigen kan de afdichtring het beste gelost worden door de 

openingen aan de zijkant van de cup te gebruiken.   
 
 
 
 
 
 

9 Na de test dient de schone cup in een droge omgeving bewaard te blijven.  
 
6 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. Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt. 
 
7 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt 
voor een ander doel, dan in dit document 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 gebruiksaanwijzing, 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 handleiding is onderhevig aan 
tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 


