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Hoe goed we ook onze best doen zaken uit te leggen, toch zijn er enkele misverstanden ontstaan. 
 
Wij van FloorProtector voelen ons daar verantwoordelijk voor. We hebben dan ook veel zitten brainstormen met al onze 
distributeurs over hoe we u beter kunnen informeren en begeleiden. 
Vandaar dat we aan onze distributeur in de Benelux hebben gevraagd u vanuit de praktijk te informeren.  
Benno Broen is immers ook jullie branche collega, hij beschikt niet alleen over praktijk ervaring maar ook over een zeer ruime 
materiaalkennis. 
 
Naast de aankoop van onze producten kunnen klanten in de Benelux ook bij hem terecht voor technische vragen, advies of het 
uitlezen van de Fidbox. 
 
 
 
Team FloorProtector
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Torenmolen 11

7587 RN   De Lutte 
Nederland
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01 Materiaal eigenschappen

Het is een lastig woord, maar simpel uitgelegd zijn het 
alle materialen die vocht kunnen opnemen en afstaan. 

Materialen zoals hout, zand, cement, steen en gips 
behoren tot deze groep. 

Zo kan het zijn dat vochtmetingen van verschillende 
dagen afwijken.


Voorbeeld: Op het moment dat je het hout ophaalt bij 
of aangeleverd krijgt van de parketfabriek meet je 
8,6% restvocht.  
Je brengt het hout naar de klant en laat het 24 uur 
klimatiseren . Je meet nogmaals  en je meet ineens 
8,9%. 
 
Het hout heeft niet alleen aangepast  aan de ruimtelijke 
temperatuur , maat het heeft ook vocht opgenomen  uit 
de ruimte.

 
 
Op de foto hiernaast zie je een vochttransport tussen 
twee hygroscopische materialen.  
Ook zie je dat er geen folie en kantband is 
aangebracht. 
We praten hier dan ook over een blijvend vocht risico.

Hygroscopische materialen



02 De sensoren

De Fidbox bevat twee gelijkwaardige elektronische sensoren, één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde.


De bovenste sensor - deze wijst naar het hout en is te herkennen aan dubbelzijdige tape.

De bovenste sensor meet de temperatuur en vochtwaarde van het hout.


De onderste sensor - deze wijst naar de ondergrond en is te herkennen aan de sticker met de QR code.

De onderste meet de temperatuur en vochtwaarde van de ondergrond (zandcement/anhydriet


 

Temperatuur en vochtwaardes



03 Fidbox meting

Met de introductie van de gekleurde Smileys werd het uitlezen 
eenvoudiger/begrijpelijker. 
 
Een groene smiley is goed 
Een rode smiley vraagt om aandacht.  
 
Boven de smiley staat de laatst gemeten temperatuur of vochtwaarde.  
 
In dit geval is het mijn eigen Fidbox vanuit het atelier.  
De vloertemperatuur is 25ºC en de vochtwaarde is 50%.  
Beide smileys zijn groen. 
 
Wil je meer weten, dan klik je op de knop er onder “show history”.



3.1 Fidbox meting - vervolg

Wanneer je op de knop show historie hebt gedrukt verschijnt er een tabel, kantel je telefoon of tablet opzij en je krijgt een 
duidelijker beeld. 
 
De grafiek bestaat uit 3 door elkaar lopende lijnen.

Wanneer je je vinger op de lijn zet, komt de meetwaardes van dat moment in beeld.

Met de balk onder in het scherm kunnen we het tijdvlak verruimen of verschuiven naar een eerder moment.


 

De zwarte lijn is de temperatuurlijn. 
De blauwe lijn is de vochtwaarde van het hout. 
De groene lijn is de vochtwaarde van de ondergrond.


We klikken nu links bovenin op het temperatuur symbool



3.2 Fidbox meting - vervolg

We zien nu alleen de zwarte lijn, de temperatuurlijn. 
 
De rode lijn in beeld is de kritische lijn van 27ºC


Je ziet dat de temperatuur heel af en toe over de 27º gaat, de hoogste piek is 27,5ºC. 
Dit was op 26 december 2021 om 6:10 uur. 
 
Waarschijnlijk was tijdens de meting de vloerverwarming aan het opwarmen. Omdat het gaat om een korte piek en een niet te 
hoge temperatuur, geef ik het verder geen aandacht. 
 
Wanneer een temperatuur vaak of hoog over de rode lijn gaat, dan moet men uiteraard wel kijken naar de oorzaak.


We klikken nu links bovenin op het vocht symbool



3.3 Fidbox meting - vervolg

We zien nu de blauwe en groene lijn, de vochtwaardes.  
De blauwe lijn is de vochtwaarde van het hout.  
De groene lijn is de vochtwaarde van de ondergrond.  
 
De rode lijn in beeld id de kritische lijn van 60º.  
 
Je ziet ook hier zie je dat  de groene lijn over de 60% gaat, de hoogste piek is 63,92%.  
Dit was op 26 december 2021 om 6:10 uur.

 
Hoewel de vochtwaardes in de zomer veel hoger zijn dan in de winter is dit slechts een korte piek van een niet te hoge 
vochtwaarde. 

 
Wist je dat de vochtwaardes in de zomer wel kunnen oplopen naar 70% en in de winter kunnen dalen naar 46% ?



04 Conclusie

Ik heb je in het kort uitgelegd wat de symbolen betekenen en hoe je een grafiek kunt lezen en analyseren.


Nog belangrijker is goed te realiseren dat de waardes zijn gemeten onder de vloer.

Dit houdt in dat de temperatuur gemeten onder de vloer, totaal kan afwijken van de temperatuur in de ruimte.

Maar dit geldt ook voor de vochtwaardes gemeten onder de vloer en de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte.

Daarnaast moet je rekening houden met het meet moment.

De Fidbox meet iedere 8 uur de waardes onder de vloer.


Vergelijk dus nooit moment metingen of ruimte metingen met die van een Fidbox.


Wil je meer weten over hygroscopische materialen, vocht risico’s, vocht transport of wat de Fidbox voor jou of jou bedrijf 

kan betekenen ?

 
 

Mail me gerust, immers ben ik een net als jou gewoon een parketteur.

 
 
 
 

Benno
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