
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSPRINCIPE 
De TRAMEX Concrete Moisture Encounter (CME) is een niet-destructieve meter, die direct op 
het oppervlak geplaatst kan worden om het vocht in beton, zand/cement of gipspleister te 
meten. Het instrument wordt gebruikt in de vloer- en andere industrieën, waar het belangrijk is 
het vochtgehalte in beton te weten, voordat er een laag wordt aangebracht.  
 
DROOGTIJD VEREISTEN BIJ NIEUWE VLOEREN EN PLEISTERWERK. 
Betonnen vloeren en pleisterwerk moet worden gedroogd tot een geschikt niveau, voordat de 
installatie van plaat, tegel of een laag plaatsvindt. Het ingesloten vocht kan leiden tot 
condensatie wat weer leidt tot bladderen of schilferen van de vloerlaag en/of het verslechteren 
van de adhesie. 
Een specifieke droogtijd van vloeren kan niet worden aangegeven, daar deze droogtijd afhankelijk is van temperatuur en vochtigheid binnen 
deze ruimte. Kenmerkend is een periode van vier weken per 25 mm diepte van beton of zand/cement pleisterwerk. Langere perioden zijn 
vereist in gebieden met een hogere vochtigheid of lage temperatuur. Tijdens de droogperiode en voorafgaand aan het aanbrengen van een  
vloerbedekking, dient de vloer regelmatig gecontroleerd te worden op het vochtgehalte. De TRAMEX CME4 vertegenwoordigt een snelle, niet-
destructieve methode voor het uitvoeren van deze test. 
 
MEETPRINCIPE 
De CME werkt met een niet destructieve weerstandsmeting. Parallel geplaatste elektroden, 
verend opgehangen, Zijn op de achterzijde van het instrument geplaatst. Tijdens het gebruik, 
worden laag frequente signalen verzonden in het beton of vloer om het verschil in weerstand te 
meten veroorzaakt door de aanwezigheid van vocht. 
 
EEN METING VERRICHTEN 

1. Verwijder vuil van de elektroden en ook van het beton oppervlak alvorens te meten. 
2. Zet de schakelaar op ON en druk de Concrete Encounter stevig op het te meten 

oppervlak, zodat alle veren zijn ingedrukt. 
3. Neem op een ruw oppervlak een aantal metingen gelegen vlak bij elkaar. Als de 

metingen variëren, neem dan de meting met de hoogste waarde. 
4. Het is aan te bevelen om op een glad oppervlak een aantal testen uit te voeren in de nabijheid van elkaar als de vochtverdeling zich 

ongeregeld aangeeft over het te drogen beton. Gebruik de hoogste uitgelezen waarde. 
5. Raadpleeg altijd de fabrieksaanbeveling van de hechting en/of vloerbedekking om een acceptabel vochtpercentage van beton te 

kunnen constateren. 
6. De CME is gekalibreerd in een gemiddeld bereik van 20 N (2280 psi) tot 45 N (5000 psi) betonsterkte. Overeenkomstige vaststelling 

van de CME met gebruikmaking van “droogoven” methode is uitgevoerd door Construction Technology Dept. of Forbairt. Het Ierse 
Technology & Development Agengy, d.m.v. gebruikmaking van de volgende betonmengsels. 

 

  Mengsel Cement inhoud Gemiddelde 
kneedvastheid sterkte 

Gemiddelde 
sterkte 

  1 1250 kg/m³ 
(420 Ibs/yd³) 

2400 kg/m³ 
(150.00 Ibs/ft³) 

20/25 N/mm² 
(2280/2800 psi) 

  2 325 kg/m³ 
(550 Ibs/yd³) 

2400 kg/m³ 
(150.00 Ibs/ft³) 

30/35 N/mm² 
(3400/400 psi) 

  3 400 kg/m³ 
(675 Ibs/yd³) 

2400 kg/m³ 
(150.00 Ibs/ft³) 

40/45 N/mm² 
(4500/5000 psi) 

  4 3/1 mengsel 
500 kg/m³ 

(840 Ibs/yd³) 

 
2200 kg/m³ 

(140.00 Ibs/ft³) 

 
30/35 N/mm² 

(3400/4000 psi) 
 

Eén eenheid bestaat uit Nomal Portland Cement samen met voornamelijk kalksteen aggregaat. 
Zand/cement eenheden vrij van aggregaat zijn ook in deze test gebruikt (zie FORBAIRT rapport) 
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VERGELIJKBARE UITLEZINGEN: CME VERSUS VOCHTMETER RELATIEVE VOCHTIGHEID 
CME metingen zijn genomen in beton omgevingen en vergeleken met de uitlezingen van een oppervlak hygrometer, welke was opgesloten 
onder plastic voor 72 uur, zoals beschreven in CP 203 deel 2 en andere internationale standaarden. 
 
BEVINDINGEN: 
CME relatieve metingen boven 80 geeft weer +90% R.H. 
CME relatieve metingen onder 60 geeft weer -75% R.H. 
De fabrikant raadt de gebruiker aan bij het uitvoeren van nagebootste testen in hun eigen klimaat omgeving vergelijkbare meetwaarden te 
hanteren. 
 
OPMERKINGEN 
De aanwezigheid van chloriden of andere toevoegingen kan leiden tot foutieve uitlezingen. Metingen zullen moeten worden beschouwd 
kwalitatief of half kwalitatief als toevoegingen zijn gebruikt. 
In het algemeen vergeleken met andere elektronische vochtmeters, wordt de informatie van dit instrument beïnvloed door een aantal 
veranderingen. Uitlezingen moeten hierdoor worden geïnterpreteerd op basis van professionele kennis en gebruikers bekwaamheid en oordeel. 
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ontstane schade m.b.t het gebruik van dit instrument. 
 
GARANTIE 
TRAMEX garandeert dat dit instrument vrij is van defecten en fabrieksfouten voor een periode van 1 jaar. 
Technische gegevens: 
Meetbereik: 2-6 % beton (bovenste schaal) 
  3-9% gipspleister (middelste schaal) 
  RV onderste schaal 
Gewicht:  418 gram inclusief verpakking 
Behuizing: aluminium 
Afmetingen: 150 x 75 x 33 mm 
Voeding:  9 Volt blokbatterij 
 
KALIBREREN 
Om de kwaliteit van uw metingen ter plekke te controleren levert Tramex speciale kalibratieplaten. Blijkt na kalibratie dat de meting buiten de 
gestelde toleranties valt, dan wordt aanbevolen de meter worden terug te sturen voor herkalibratie.  Deze herkalibratie dient te worden 
uitgevoerd door Tramex, of een door Tramex geauthoriseerde instantie. Na herkalibratie wordt een nieuw kalibratiecertificaat geleverd.  
 
DISCLAIMER 
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. 
 
 


