
 

CILINDRISCHE BUIGTEST  100MM INCL. SET VAN 14 DOORNEN 
SP1820 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

TQC Buigtest voor het bepalen van de elasticiteit van coatings volgens 
ISO1519. Een testpaneel wordt gebogen over een cilindrische doorn. 
Naarmate de diameter van de doorn kleiner is, wordt de coating 
zwaarder belast. Het testpaneel wordt daarna gecontroleerd op 
scheuren of beschadigingen. 
Verplichte test in Qualicoat, QIB en GSB gecertificeerde laboratoria. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Industriële coating, laboratorium, verf, verzinkerij 
 
NORMEN 

ISO 1519.  Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na.  Houd ook rekening 
met ISO 1512 - ISO 1514 - ISO 2808 und ISO 3270. 
 
FEATURES 

• Robuust apparaat gemaakt uit een combinatie van geëloxeerd aluminium en edelstaal. 
• Ergonomische kleminrichting voor testpanelen en een grote hendel maken het buigen eenvoudig en 

vloeiend 
• Grootte van het testpaneel: max. 150 x 100 mm  
• Luxe houder voor doornen, geschikt voor wandmontage en als tafelmodel 
 
LEVERINGSOMVANG 

• Cilindrische buigtest 100 mm 
• Houder met 14 doornen met een diameter van 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25 en 32 mm. 
 
OPTIONELE ITEMS 

TQC testpanelen zijn verkrijgbaar in vele afmetingen, materialen en diktes. Het gebruik van TQC testpanelen 
zorgt voor een betere reproduceerbaarheid van fysieke en chemische testen.  Elk testpaneel is voorzien van 
een opening voor een eenvoudige bevestiging.  
Naast een uitgebreide keuze in standaard testpanelen, kunt u ook testpanelen naar eigen specificatie laten 
maken. 
 
 
 
 



 

SPECIFICATIES 

Cilindrische buigtest Houder met 14 doornen 
Afmetingen:  140 X 170 X 340 mm  Afmetingen:  100 X 130 X 160 mm 
Gewicht:  4150 gram Gewicht:   2900 gram 
Max. grootte testpaneel: 150 X 100 mm 
Max. dikte testpaneel: 1mm 
 
Doorn: 
Diameter    2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25 en 32 mm. 
Tolerantie:  tot 12 mm  +/- 0,05 mm;   boven 12 mm +/- 0,1 mm 
 
GEBRUIK 

• Klem het testpaneel rechtop in het apparaat, tegen de doorn aan. 
• Buig het testpaneel in een gelijkmatige beweging  (1-2 seconde) tot het paneel 180° is  verbogen. 
• Verwijder de testplaat uit het apparaat en beoordeel de resultaten direct. 
 
ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt. 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Zorg ervoor dat het klemmen en buigen wordt uigevoerd zonder brute kracht.  
• Pas op dat de Max. dikte van het testpaneel niet overschreden wordt. 
• Houd vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van het buig gedeelte wanneer een test wordt 

uitgevoerd. 
• Check of de doornen niet beschadigd of verontreinigd zijn. 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een ander doel, dan 
hierboven 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 datasheet, 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 datasheet is onderhevig aan tussentijdse 
wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling.  


