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CC3000 RUITJESPROEF ADHESIETEST 
SP1680, SP1681, SP1682, SP1683, SP1684 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

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

Ruitjesproef, ook wel cross cut test genoemd, om de adhesie van coatings tot 250 
μm dik te bepalen. Snijdiepte is instelbaar. Met behulp van twee geleidewieltjes is 
de afstand tot het mesje en het oppervlak altijd gelijk, waardoor de test 
eenvoudig te reproduceren is.  
 
Set bestaat uit een koffer met daarin gehard stalen mesje, stevige houder, een borsteltje, verlicht vergrootglas 
en een rol genormeerd tape. 
 
Iedere set heeft een ander mesje. 
 
3 NORMEN 

EN-ISO 2409, ASTM 3359   
   
4 LEVERINGSOMVANG 

CC3000 ruitjesproefhouder 
Nylon borstal 
Inbussleutel 
Loupe 2x 
Mes (type afhankelijk van gekozen model) 
Koffer 
 

 

Art-Nr. SP1680 SP1681 SP1682 SP1683 SP1684 SP1695 
Tanden 6 6 6 11 11 Geen 

mes, 
alleen kit 

Tussenafstand 1mm / 0,039 inch 2mm / 0,079 inch 3mm / 0,12 
inch 

1mm / 
0,039 inch 

1,5mm / 
0,059 inch 

 

Normering ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO2409 ASTM 
D3359 
<2009 

ASTM 
D3359 
<2009 

 

Laagdikte op 
harde 
ondergornd 

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 mes SP1702 SP1703 SP1704 SP1705 SP1706 
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5 EEN METING VERRICHTEN 

• Zorg voor een stevig en recht testoppervlak 
• 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. 

• breid  
trek het na uiterlijk vijf minuten gelijkmatig los 

• zorgvuldig, eventueel met behulp van het vergrootglas en  

 
et op

Bij een harde ondergrond kan de test worden uitge
met plakband. Plak de tape parallel aan een lijnenserie en 
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 testgebeid 

 classificeer het testresultaat met behulp van de tabel.   

L  Gewis u er van dat het mes scherp en onbeschadigd is. De ISO-norm  
n  

chroef 

 

 
Uiterlijk van het oppervlak van het 

is 
edes) 

Klassi- Omschrijving
ficering
 

kruissnede gebied waar bladdering 
opgetreden (voorbeeld met  6 parallelle sn

ISO ASTM 

0 5B De randen van de snedes zijn helemaal glad. Geen enkele van de door 
de snedes ontstane vierkanten heeft losgelaten 

adviseert vervanging van het mes als de bovenkant van de snijdtande
met 0,1 mm is afgevlakt. Verwissel het mes door met de Inbussleutel de s
bovenop  los te draaien  
(zie afbeelding) 

 
 
 
 

1 4B Kleine schilfering op de kruispunten van de snedes. Het aangetaste 
gebied is niet beduidend groter dan 5% van het vlak 

2 3B De coating is geschilferd langs de randen van de snedes en/of op de 
r kruispunten. Het aangetaste gebied is beduidend groter dan 5%, maa

niet beduidend groter dan 15 %. 

3 2B ote stroken geschilferd langs de 

. 
 

De coating is deels of geheel in gr
randen van de snedes en/of is geheel of gedeeltelijk geschilferd op 
verschillende delen van de vierkanten. Het aangetaste gebied is 
beduidend groter dan 15%, maar niet beduidend groter dan 35 %

4 1B 

aar  

De coating is in grote stroken geschilferd langs de randen van de 
snedes en/of van verschillende vierkanten geheel of gedeeltelijk 
losgelaten  Het aangetaste gebied is beduidend groter dan 35%, m
niet beduidend groter dan 65 %. 

5 0B niet kan worden gerekend tot Elke mate van bladderen dat zelfs 
categorie 4 
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Bereik ISO 2409:   
n te voor coatings tot 60 μm op harde substraten 

 
chte substraten 

  

r coatings tot 50 μm 
t 125 μm 

 ONDERHOUD 

1 mm tusse ruim
2 mm tussenruimte voor coatings tot 60 μm op zachte substraten 
2 mm tussenruimte voor coatings van 61 tot 120 μm op harde of za
3 mm tussenruimte voor coatings 121 μm tot 250 μm op harde of zachte substraten

 ASTM 3359:   
 1 mm tussenruimte voo
 1,5 mm tussenruimte voor coatings van 50 to
 
6

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  

e doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 
re 

p in de koffer als u het langere tijd niet gebruikt.. 

 DISCLAIMER 

• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte drog

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

• Berg het instrument o
 
7

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 

e in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt 
 
 

t, of 

 
ling. 

 
D
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 verkeer
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 productontwikke
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