
Er is weinig waarvoor je Paul Sevink niet kan 
inschakelen. Naast algemeen onderhoud en 
renovatie levert, monteert en onderhoudt 
Sevink ook stofzuigsystemen en infrarood 
warmtepanelen en is hij een gecertificeerd 
houtrenovatiespecialist. Een professionele 
klusser herken je aan zijn tools, aldus Sevink. 
En dat is voor hem niet toevallig. Met zijn 
breed gamma aan diensten moet hij vaak 
vetrouwen op zijn technologie. Daarnaast is 
hij ook redactiemedewerker aan het vakblad 
KlusVisie, een magazine dat speciaal gericht 
is op klussen- en onderhoudsbedrijven. 

Onmisbare technologie 
“Ik krijg vaak nieuwe tools in handen die 
ik dan mag recenseren in opdracht van 
 KlusVisie,” aldus Paul Sevink. “Zo krijg ik vaak 
de kans om nieuwe dingen te ontdekken die 
ik ook kan gebruiken voor mijn klussenbedrijf. 
Zo is het ook gegaan met de laatste nieuwe 
test- en meettoestellen van FLIR. Toestellen 
zoals warmtebeeldcamera’s waren vroeger 
misschien onbereikbaar voor velen, maar van-

daag zijn ze eigenlijk heel toegankelijk en zelfs 
onmisbaar geworden.” 

Waar Sevink naar verwijst is de aanhoudende 
trend dat warmtebeeldtechnologie steeds 
kleiner, gemakkelijker te gebruiken en dus ook 
goedkoper wordt. En dat vertaalt zich naar meer 
en meer klussers die camera’s of test- en meet-
toestellen in hun gereedschapskist op  nemen. 
Paul Sevink zelf is zeer overtuigd van zijn 
laatste aanwinsten, namelijk de FLIR MR160 
vochtmeter met warmtebeeldcamera en de FLIR 
C2 warmtebeeldcamera in zakformaat. 

Betrouwbaar vocht meten
Bouwprofessionals gebruiken doorgaans 
vochtmeters die elektrische weerstand meten 
tussen twee pinnen met een vaste afstand. 
Hoe lager de weerstand, des te hoger is de 
vochtigheid van het gemeten oppervlak. Een 
mogelijk probleem bij het gebruik van deze 
apparaten is dat het vaak even zoeken is naar 
de plaats waar vocht gemeten moet worden. 
Dat is een probleem waarvoor de FLIR MR160 
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vochtmeter een uitstekende oplossing biedt. 
De FLIR MR160 combineert een vochtme-
ter met een warmtebeeldcamera in één 
toestel en kan duidelijk laten zien waar 
het probleem gemeten moet worden. Met 
behulp van de Infrared Guided Measure-
ment (IGM)-technologie begeleidt de FLIR 
MR160 de gebruiker visueel naar de locatie 
om betrouwbare vochtmetingen te kunnen 
uitvoeren. Zo kan vocht in vloeren of muren 
gesignaleerd en verder onderzocht worden 
met de ingebouwde sensoren.

Onmisbare tools voor het opsporen van vochtplekken 
en structurele defecten 
Paul Sevink van Klussenbedrijf Contact vertrouwt op de FLIR MR160 vochtmeter 
en de FLIR C2 compacte warmtebeeldcamera.

APPLICATION STORY

Boven: De FLIR MR160 combineert een vochtmeter met een 
warmtebeeldcamera is daarmee de eerste in zijn soort.
Onder: De FLIR C2 is de eerste warmtebeeldcamera in zakformaat, 
speciaal ontworpen voor de bouw en industrie.



‘Oud vocht’ opsporen
“Ik heb de FLIR MR160 zeer goed kunnen 
gebruiken bij een klus met een plotseling 
opgebold laminaat op een overloop,” aldus 
Sevink. “Omdat ik nergens bij kon zonder te 
breken, heb ik lekdetectie laten uitvoeren. Er 
bleek geen waterleiding of afvoer lek. Slechte 
kit en voegen leken de boosdoener. De FLIR 
MR160 toonde mij een patroon waardoor het 
erop leek dat er toch ergens water aanwezig 
was dat bij de lekdetectie niet was opge-
vallen. Het leek me op het eerste zicht een 
probleem van ‘oud vocht’.”

Oud vocht is vocht dat door een voeg de muur 
in trekt, maar er door de dikte van de tegel en 
de voeg van 3 mm niet zo makkelijk meer uit 
kan. Het probleem van slechte voegen en of 
kitnaden komt pas tot uiting als de muur met 
water verzadigd is. Ondertussen bleken er ook 
tegels te zijn gebarsten door spanning, opge-
bouwd in de muur, omdat die door vocht uitzet.
  

“Na het verwijderen van enkele  tegels op 
vraag van de klant, bevestigde de FLIR MR160 
opnieuw mijn vermoeden. Het was duidelijk 
oud vocht, geen lekkage. Op basis van die 
informatie kon ik mijn klant adviseren om 
een bouwdroger enkele dagen te laten staan, 
waarna ik de beschadigde tegels mooi zou 
herstellen.” 

Vochtmeters voor houtrenovatie
Ook voor het opsporen van vochtplekken in een 
houten deurkozijn gebruikte Paul Sevink al zijn 
FLIR MR160: “Soms is houtrot niet zo goed te 
zien met het blote oog, maar de MR160 geeft 
je een duidelijk beeld van de situatie, zowel 
met als zonder meetpinnen.”

“Wat ik ten zeerste apprecieer aan de FLIR 
MR160 is dat je je metingen en resultaten kan 
opslaan en doorsturen. Met de bijgeleverde 
FLIR Tools kan je er mooie rapporten mee 
opstellen, waarmee je een bewijs kunt leveren 
aan je klant, wat in mijn geval  vaak verzeke-
ringsbedrijven zijn. Het is ook handig als je ter 
plaatse het vochtprobleem kunt tonen aan je 
klant aan de hand van het warmtebeeld.”

Leidingen zien met de 
warmtebeeldcamera
Paul Sevink maakte ook gebruik van de FLIR 
C2, ‘s werelds eerste full-featured, zakformaat 
warmtebeeldcamera speciaal ontworpen voor 
de experts in de bouw en industrie. Met deze 
camera in de binnenzak kunnen gebruikers 

op elk gewenst moment een thermografische 
opname maken. Zo kan je eenvoudig structu-
rele defecten, verborgen hitte patronen die 
kunnen duiden op energie verlies, vloerver-
warming controleren en nog veel meer.

“Na de vochtmetingen met de MR160 
gebruikte ik ook nog even mijn FLIR C2 om 
mijn bevindingen te bevestigen. De C2 toonde 
mij heel duidelijk de badkamerleidingen op het 
warmtebeeld. Vooral de MSX functie, waarbij 
je de visuele contouren als een lijntekening op 
het warmtebeeld ziet, zijn zeer handig. Alles 
werd prachtig getoond op het warmtebeeld. Ik 
zag geen verborgen doe-het-zelf leidingen of 
afvoeren, wat mij ten zeerste geruststelde.” 

Het gebruik van FLIR camera’s en meettoestel-
len is voor Paul Sevink ook een kwestie van tijd 
besparen. “FLIR toestellen stralen niet alleen 
professionaliteit uit, je wint er ook veel tijd 
mee. Je kan er heel snel contactloze metin-
gen mee doen. De apparaten behoeven verder 
weinig uitleg. Je kan er onmiddellijk mee aan 
de slag en meteen metingen mee uitvoeren. 
En ze passen ook perfect in je broekzak. Er is 
dus geen enkele reden om de FLIR MR160 en 
FLIR C2 niet altijd bij je te hebben.”

Voor meer informatie over warmtebeeldcamera’s of 
over deze toepassing: 

www.flir.com/instruments
De weergegeven thermische beelden zijn mogelijk niet 
representatief voor de resolutie van de afgebeelde camera’s. 
Afbeeldingen zijn alleen gebruikt ter illustratie.
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Met behulp van de Infrared Guided Measurement (IGM)-
technologie begeleidt de FLIR MR160 de gebruiker 
visueel naar de locatie om betrouwbare vochtmetingen 
te kunnen uitvoeren.

Vochtplekken in de muur zijn duidelijk zichtbaar op het warmtebeeld. 

Een FLIR C2 camera past perfect in de binnenzak en 
stelt de gebruiker in staat om elk gewenst moment een 
thermografische opname te maken.


