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CILINDRISCHE BUIGTEST  100MM INCL. SET VAN 14 DOORNEN 
SP1820 
 
1 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 buiggedeelte wanneer een test wordt 

uitgevoerd. 
• Check of de doornen niet beschadigd of verontreinigd zijn. 
 
2 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. 
 
3 NORMEN 

ISO 1519, type 2 bender.  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. 
 
 
4 LEVERINGSOMVANG 

• Cilindrische buigtest 100 mm 
• Houder met 14 doornen 
 
5 VOORBEREIDINGEN 

• Breng de coating aan op een testpaneel van max. 100 x 150mm grootte en max. 1mm dik.  Wees 
voorzichtig bij het aanbrengen en drogen. 

• Installeer het apparaat op een tafel, met de testpaneelklem  aan de linkerzijde. 
  
6 EEN METING VERRICHTEN 

Opmerkingen 
• The testresultaten zijn sterk afhankelijk van het gekozen testpaneel, dikte van de coating, 

droogomstandigheden en omgevingsfactoren. (Meer hierover in ISO 1519) 
• Houd ook rekening met ISO 1512 - ISO 1514 - ISO 2808 en ISO 3270. 
• Noteer eventuele afwijkingen voor een reproduceerbaar testresultaat 
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1. Open het apparaat voldoende 
om de doorn met de juiste 
diameter te plaatsen door de 
hendel van de aandrukrollen 
tegen de klok in te bewegen. 

3. Buig het testpaneel in een 
gelijkmatige beweging  (1-2 
seconde) tot het paneel 180° 
is  verbogen. 

2. Klem het testpaneel rechtop in 
het apparaat, tegen de doorn 
aan. De  gecoate zijde moet na 
het uitvoeren van de buigproef 
zichtbaar zijn. 

4. Verwijder de testplaat uit het 
apparaat en beoordeel de 
resultaten direct. 

 
 
7 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. 
 
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. 
 


