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RUITJESPROEF HECHTINGSTEST CC1000 
VF1839, VF1840, VF1842, VF1844, VF1846, VF1847 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Een mes is scherp. Wees voorzichtig met het gebruik ervan.  
  
2 PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC Ruitjesproef Hechtingstest CC1000 is een test om de adhesie van droge 
verflagen op hun substraat te meten met een serie van 6/11 mesjes. De set 
bestaat uit een soft grip handvat, een mes van gehard staal (type kan variëren), 
een nylon borstel, een verlicht vergrootglas, plakband en een inbussleutel.  
 
3 NORMEN 

EN-ISO2409 & ASTM D3359 
  

4 LEVERINGSOMVANG 

CC1000 houder met soft grip handvat 
Mes van gehard staal (type kan variëren) 
Nylon borstel 
Verlicht vergrootglas 
Plakband  
Inbussleutel 
Robuuste koffer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 VOORBEREIDINGEN 

• Zorg voor een stevig en recht testoppervlak 
 
 
 
 
 

Art-Nr. VF1839 VF1842 VF1844 VF1846 VF1847 
Tanden 6 6 6 11 11 
Tanden afstand 1mm / 0,039 inch 2mm / 0,079 inch 3mm / 0,12 

inch 
1mm / 
0,039 inch 

1,5mm / 
0,059 inch 

Norm ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO2409 ASTM 
D3359 
<2009 

ASTM 
D3359 
<2009 

Laagdikte op harde 
ondergrond 

0-60μm / 
0-2,4 mils     

0-50μm / 
0-2 mils 

61-120μm / 
2,4-4,8 mils 
 

50-125μm / 
2-4,9 mils 

121-250μm 
/ 4,8-9,8 
mils 

0-50μm / 
0-2 mils 

50-125μm / 
2-4,9 mils 

Laagdikte op zachte 
ondergrond 

-  0-60μm / 0-
2,4 mils 

    

Reserve messen VF2355 VF2357 VF2358 VF2359 VF1861
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6 EEN METING VERRICHTEN 

• Maak met een voor de laagdikte/ondergrond geschikt mesje twee snedes haaks (90°) 
 op elkaar door de coating tot op de ondergrond. Hierdoor ontstaat het ruitjespatroon.  
• Borstel zachtjes heen en weer over het lijnenpatroon. Volg hierbij de diagonale lijnen van  
 het ruitjespatroon. 
• Bij een harde ondergrond kan de test worden uitgebreid 

met plakband. Plak de tape parallel aan een lijnenserie 
en trek het na uiterlijk vijf minuten gelijkmatig los in een 
halve tot een hele seconde onder een hoek van 60° 
volgens ISO, volgens ASTM binnen 90S (±30s) onder een 
hoek van 180° 

• Beoordeel het testgebied zorgvuldig, eventueel met 
behulp van het vergrootglas en classificeer het testresultaat met behulp van de tabel.   

 
Classificatie Beschrijving Uiterlijk van het oppervlak  

van het kruissnede gebied  
waar bladdering optreedt 

(Voorbeeld bij 6 parallelle snedes) 
ISO ASTM 

0 5B De snijlijnen zijn volkomen gaaf, deelstukjes van de 
lak zijn niet losgelaten. 

 
 

1 4B Op de snijpunten van de lijnen van het roosterwerk 
laten kleine deeltjes van de lak los. Losgelaten 
oppervlak is ca. 5% van de deelstukken. 

 
 

2 3B De lak heeft losgelaten aan de snijlijnen en /of 
snijpunten van het raster. Losgelaten oppervlak is 
ca. 15% van de deelstukken 

 
 

3 2B De lak is geheel of gedeeltelijk in brede strepen van 
de snijlijn losgelaten en / of de lak geheel of 
gedeeltelijk losgelaten van de aparte deelstukken. 
Losgelaten lakoppervlak is ca. 35% van de 
deelstukken. 
 

 

4 1B De lak heeft in brede strepen losgelaten van de 
snijlijnen en /of de lak heeft geheel of gedeeltelijk 
losgelaten van de aparte deelstukken. Losgelaten 
oppervlak is 35% of meer, maar niet groter dan 65%. 
 

 
 

5 0B Elke mate van losgelaten lak die niet meer 
geclassificeerd kan worden volgens classificatie 4. 
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7 ONDERHOUD 

• Gebruik een droge zachte doek om het instrument te reinigen. Gebruik geen water of oplosmiddelen.  
• Voorkom mechanische schokken of contact met scherpe objecten.  
• Gebruik altijd goede kwaliteit Alkaline batterijen (verlicht vergrootglas) 
 
8 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. 
 


