
METOFIX VM128
Vochtmeter

VM128 vochtmeter

 � Professionele meter voor vloeren, wanden en plafonds
 � Meten zonder de materialen te beschadigen
 � Meet tot 40mm diep in harde oppervlakken
 � Geeft directe waarde weer in % of relatieve schaal

 � Beschermtas
 � Batterijen

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Display LCD

Meetbereik 5~40 mm

Meetprincipe Digitale sensor, diëlektrisch

Meetnauwkeurigheid ±0.1%

Voeding 9v batterij

Specificaties

Artikelnummer 545709

EAN 8712423011137

Standaard levering 

Vochtophoping in muren of vloeren? Met de METOFIX VM 128 meet je hoe droog of nat de 
muren of vloeren zijn. Zo spoor je gemakkelijk vocht op dat bijvoorbeeld is ontstaan door slechte 
spouwmuurisolatie of condensvorming naar aanleiding van luchtdicht bouwen. Ook is een vochtmeting 
natuurlijk handig om de vochtwaarde van afbouwmaterialen (gips, beton, anhydriet) na verwerking 
te bepalen. 

Non-destructieve vochtmeter voor alle bouwmaterialen 
De VM128 is een non-destructieve vochtmeter voor harde materialen en materialen die niet beschadigd 
mogen worden, zoals beton, cement, hout en andere bouwmaterialen.  

De VM128 is geschikt voor: 

• het vaststellen van vochtplekken in vloeren, muren en plafonds; 
• bepalen of een oppervlak geschikt is om bedekt of geschilderd te worden; 
• de vochtigheidsgraad van afbouwmaterialen meten na verwerking; 
• een juiste meting voor de juiste meetwaarden 

Zoals met alle meetinstrumenten is een juiste meting belangrijk voor de juiste waarden. Een losse 
meting zegt nog niets. Door meerdere metingen te doen, kun je ze onderling vergelijken. Aan de 
hand van de theorie ‘een oppervlak kan wel egaal droog zijn, maar niet egaal nat’, kun je bepalen of 
een muur of vloer droog is. Zijn alle waarden gelijk? Dan is het oppervlak droog. Wanneer de VM128 
verschillende waarden weergeeft, weet je welke plekken nog vochtig zijn of waar er sprake is van 
een vochtprobleem. Let wel op dat de meter 4 cm diep meet en de metingen daardoor beïnvloed 
kunnen worden door bijvoorbeeld onderliggende (vloer)verwarming, koperleidingen, vlechtwerk of 
oud tegelwerk.
 
Meten met de juiste meetwaarde 
De VM128 geeft de gemeten waarden standaard weer in een relatieve schaal (0-100).  Voor een aantal 
materialen, zoals pleister, beton, anhydride en hout geeft hij de gemeten waarden weer in procenten. 
Houd er wel rekening mee dat mineralen en zouten in het materiaal de metingen kunnen beïnvloeden. 
De meting van de VM128 is een indicatie. Wil je 100% zekerheid hebben van het juiste 
vochtigheidspercentage? Laat dan een Calcium-carbid meting uitvoeren. 

De METOFIX VM128 vochtmeter wordt geleverd in een stevige tas. 

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit voor uw geld.
  


