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Introductie 

De draagbare, handbediende PosiTest Pull-Off Adhesie Tester, meet de benodigde kracht om de coating, van een 
gespecificeerde testdiameter, los te trekken van de ondergrond door gebruik te maken van hydraulische druk.  De druk wordt 
weergegeven op een digitaal LCD scherm en vermeldt de hechtkracht van de coating aan het oppervlak.  
 
In overeenstemming met o.a. ASTM D4541, D7234, ISO 4624 en anderen meet de PosiTest de grootste hechting treksterkte 
(pull-off sterkte) die een coating kan weerstaan alvorens los te breken. 
Breekpunten, bij de los getrokken oppervlakken, tonen het zwakste vlak binnen de diameter van de dolly, gebruikte lijm, coating 
lagen en/of het object.  
 

 
In deze handleiding toont dit symbool  meer informatie over specifieke items of mogelijkheden via de website:  
www.defelsko.com/manuals  

Basis stappen bij het testen van de hechting van coatings met de PosiTest Adhesie Tester:  

1. Dolly & Coating voorbereiding 
De dolly en de coating worden gereinigd en opgeruwd. (zie pag. 2) 

2.Lijmen & Dolly aanbrengen 
De lijm wordt gereed gemaakt en op de dolly aangebracht. De dolly wordt dan op het gecoate oppervlak geplaatst en tijd 
gegeven om uit te harden. (zie pag.3) 

3.Testvlak scheiding – optionele stap 
Het testvlak om de dolly wordt gescheiden van de omliggende coating, door de dolly vrij te boren  van de coating. (zie pag. 3) 

4. Pull-off test 
 a)PosiTest  AT (manual) (zie pag. 4) 
 b)PosiTest  AT-A  (automatic)  (zie pag. 5) 
 
5. Analyse van de test resultaten 
De dolly en de coating worden beoordeeld en geëvalueerd om de eigenschap van de coating fout te bepalen. (zie pag. 10) 

6.Opslaan van Pull-Off test resultaten –Optionele stap 
Het interne geheugen van de PosiTest slaat de maximale trekdruk, trek snelheid, testduur en dolly diameter op tot 200 
trekproeven. (zie pag. 7) 
 

Stap 1: Dolly en Coating voorbereiding 

 
Dolly prepareren 

1. Om oxidatie en vuilcontaminatie te verwijderen plaatst men het meegeleverde schuurpapier op een vlak voorwerp en 
beweegt men de dolly met de vlakke onderkant 4 tot 5x heen en weer.  

2. Indien nodig, verwijder achtergebleven resten van het schuurproces met een schone doek of stuk papier. 
  
Coating prepareren 

1. Ruw de coating lichtjes op met het meegeleverde schuurpapier. 
 
 Schuren van de coating kan haarscheurtjes veroorzaken. Daarom liefst alleen gebruiken om verontreinigingen van 

het oppervlak te verwijderen of als de verbinding tussen de lijm en de coating onvoldoende is voor hechtkracht proeven. 
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2. Om de hechting tussen de dolly en de te testen coating te verbeteren gebruik je alcohol of aceton om aanwezig vuil, 

vet of olie en vocht te verwijderen. 
 

Zorg ervoor dat elke alternatieve schuur techniek, ontvetter of lijm de eigenschappen van de coating niet 
veranderen. Test dit door een kleine hoeveelheid van de ontvetter of lijm op een monster te observeren. 
 
Stap 2: Lijmen & Dolly aanbrengen 
 
Lijmen selecteren 
De keuze van de lijm die bij de PosiTest Adhesion Tester kit is geleverd is gekozen wegens zijn veelzijdigheid. De lijm heeft 
een minimale impact op de verscheidenheid aan coatings en heeft een treksterkte boven het maximale prestatie vermogen van 
het druksysteem onder ideale condities. Andere lijmen kunnen geprefereerd worden vanwege eigenschappen als uithard tijd, 
coating type, omgevingstemperatuur en pull-off sterkte. Sneldrogende één componenten lijm als cyanoacrylaat(super lijm) 
kunnen voor geverfde oppervlakken voldoen, twee componenten epoxy lijmen zijn te prefereren voor poreuze en ruwe 
oppervlakken. 

Dolly Application 
1. Meng de lijm volgens de instructies van de fabrikant en breng een uniforme laag van de lijm aan op de basis van de 

dolly(ca 50-100 micron voor het beste resultaat).  
2. Bevestig de dolly op de voorbereide coating test plaats. 

  
 Indien het te testen gecoate oppervlak verticaal of boven u is gebruik dan een stuk, verwijderbare, tape tijdens het 

drogen om de dolly op zijn plaats te houden.  
 

3. Druk de dolly zachtjes naar beneden om de overtollige lijm weg te drukken. Draai of schuif de dolly niet heen en weer 
over de coating om er anders luchtbellen onder de dolly kunnen ontstaan. 

4. Verwijder voorzichtig het overtollig en teveel aan lijm met de meegeleverde katoenstaafjes. 
5. Laat de lijm volgens de fabrikant specificaties uitharden. 

  
 Veel lijmen harden sneller uit en verhogen de treksterkte bij verhoogde temperatuur. Koude omgevingen leiden tot 

langere uithard tijden en een lagere hechtsterkte. 
 
Stap 3: Testvlak scheiding 
 
De beslissing om de dolly los te boren is afhankelijk van de standaard, specificaties of contractuele overeenkomsten voor wie 
de test is bestemd. 
Het primaire doel om de dolly door de coating los te boren is om een specifieke test diameter te isoleren. Als er besloten wordt 
om de coating los te boren dient dit geheel en tot op het substraat te gebeuren.  
Minimaal dient de overtollig aanwezige lijm door boren verwijderd te worden. Dit voorkomt dat een groter gebied met coating 
van het oppervlak getrokken wordt met als resultaat een hogere pull-off waarde. 
 
Boor instructies 

1. Snij door de coating langs de rand van de dolly de meegeleverde snij apparatuur om teveel lijm te verwijderen.  
2. Ruim de losgemaakte lijmresten rond de dolly op.  

  
-Snijden of boren kan (micro) scheurtjes in de coating veroorzaken die de test resultaten beïnvloeden. 
-Voor coatingen met een sterke zijdelingse verbinding is het aan te bevelen geheel door de coating en tot het 

onderliggende oppervlak te boren. 
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Boorplaat  
Voor het testen van erg dikke coatings is een optioneel         
verkrijgbare boorplaat aan te bevelen.  
 

 
 

 
Stap 4a: Pull-Off test (PosiTest AT Manual) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PosiTestAT start op en toont streepjes als er op de knop gedrukt wordt.  
Om gebruiksduur van de batterij te behouden schakelt het instrument zichzelf na 5 minuten van inactiviteit uit.  
 
Snelstart 

(1) Open het drukventiel geheel (draai deze tegen de klok in) 
(2) Verbind de actuator met de snelkoppeling over de dolly. 
(3) Sluit het drukventiel geheel (draai in de richting van de klok) 

(4) NUL – Druk op de  NUL knop. 
(5) Pomp nu druk in het systeem tot de dolly de coating los trekt. 

 
1. Zorg dat het drukontlastventiel op de pomp volledig open staat (tegen de klok in)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Druk de actuator knop geheel naar beneden in de actuator behuizing. Plaats de actuator over de kop van de dolly en sluit 

de snelkoppeling aan op de dolly door in de openingen in de actuator de snelkoppeling op te tillen. Laad de snelkoppeling 
los als de dolly geheel opgenomen is. 

 
3. Sluit het drukontlastventiel op de pomp geheel (met de klok mee) 

 

Indien gewenst, controleer en stel de juiste dolly diameter in door op de  knop te drukken. Selecteer de 
drukwaarde door de                   units knop te drukken. Het instrument behoudt deze instellingen zelfs nadat de                 knop 
gedrukt wordt. 
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4. NUL het instrument alvorens druk in het systeem te bouwen door op de knop te drukken. Dit bereidt het 
instrument voor om de test te maken, maakt het scherm leeg en stelt alles op NUL. 

 
5. Beweeg de pomparm langzaam tot de waarde op het scherm de primaire druk bereikt. De primaire druk is het punt waarbij 

het instrument begint met het calculeren en in beeld brengen van de trekkracht. Het is tevens de druk waarbij de opslag 
van de meetwaarden aanvangt. 

 
Primaire drukken voor de verschillende dolly diameters zijn:  

10 mm 400 psi 2.8 MPa 
14 mm 200 psi 1.4 MPa 
20 mm 100 psi 0.7 MPa 
50 mm 50 psi 0.4 MPa 

 
 Voor optimale resultaten, voordat de primaire druk overschreden wordt, dient de pomparm volledig in opstaande 

positie gebracht te worden en dan in één complete enkele slag met gepaste druksnelheid te neer te drukken tot de actuator de 
dolly van de coating scheidt. 
 
6.  Open het drukventiel en verwijder de dolly uit de actuator inrichting.  
 

7.  Meetwaarden worden in het geheugen bewaard na het drukken van de knop  (pag. 7). 
 

Probleem oplossingen (PosiTest AT)  

Het Digitale scherm “bevriest” bij een lage waarde 
De tester gebruikt een snelle val van de actuator druk als een indicatie dat de dolly van het oppervlak getrokken is. De test stopt 
en de hoogste druk blijft op het scherm staan om deze af te lezen en noteren. Het te snel oppompen van de druk bij het begin 
van een test kan een plotselinge drukpiek geven en de tester de indruk geven dat de test uitgevoerd is. Indien dit gebeurt 

herstart dan de test door het openen van het drukventiel, dan weer te sluiten en vervolgens de    knop te drukken. Voor 
meer informatie, zie stap 5 hierboven.  
 
Stap 4b: Pull-Off test (PosiTest AT-A Automatic) 
 

 
Quick Guide 
(1) Verbind de actuator met de snelkoppeling over de dolly. 
(2) Start het instrument met de  knop 
(3) Controleer de meet units, dolly formaat en trek snelheid 
(4) Maak het instrument klaar door op de  knop te drukken. 
(5) Test met de  knop. 
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1. Plaats de actuator over de dollykop en bevestig de dolly door de snelkoppeling in de openingen in de actuator omhoog 
te tillen.  Laat de snelkoppeling los als de dollykop geheel opgenomen is. 

2. Druk op de  knop om het instrument, indien nodig, op te starten. Het instrument schakelt zich na 5 minuten niet 

gebruikt te zijn uit, of door de knop 2 seconden in te drukken. 
3. Controleer instellingen. 

(a) Controleer de getoonde meet eenheden. Wijzig deze met de  knop indien nodig.  

(b) Controleer het dolly formaat met de knop en wijzig deze indien nodig. 
(c) Controleer de treksnelheid met de  knop en wijzig indien nodig. De volgende keuzen zijn mogelijk: 
 

 

4. Druk op de  knop om het instrument gereed te maken. Dit bereidt de PosiTest voor om de test te maken door 
het scherm leeg te maken en op nul te stellen. 

5. Druk nogmaals op de  knop om de test te starten die uit 4 automatische stappen bestaat: 
 

Stap 1. Initiëren – Het scherm toont een knipperende “0 “ 

Stap 2. Voordruk – de pomp brengt voordruk op de dolly. 

Stap 3. Test – als de voordruk bereikt is (zie stap 5 op pag. 6) begint het instrument met calculeren en toont de 
treksnelheid ingesteld door de gebruiker. De drukopbouw stopt als de dolly van het oppervlak los getrokken is of door op 

de  knop te drukken. 

Stap 4. Vrijmaken – de maximum pull-off druk waarde knippert op het scherm terwijl de pomp de actuator terug trekt. De 
knoppen zijn tijdens deze procedure geblokkeerd. 

Waarschuwing: Om letsel te voorkomen, houdt de vingers weg van de snelkoppeling en de actuator tot de test 

compleet is en de actuator volledig terug getrokken is. Druk op  om de test op ieder moment te stoppen. 

6. Verwijder de dolly uit de actuator. 

7. Meetwaarden kunnen in het geheugen opgeslagen worden door op de knop te drukken (pag. 7). 
 
Alle instellingen en test resultaten blijven bewaard gedurende het vrijmaken van de dolly. 

De rode  knop kan op ieder gewenst moment ingedrukt worden om de test te stoppen. 
De max. druk blijft op het scherm tijdens de terugloop van de actuator. Deze waarde kan in het geheugen bewaard worden en 
met de PosiSoft software uniek geïdentificeerd worden. Het stoppen van de test voor het losbreken is handig als specificaties 
toestaan de test eerder te stoppen als de verlangde sterkte bereikt is. Ontkoppel de actuator van de dolly en verwijder de dolly 
door met een scherpe zijdelinkse klap met een hamer de dolly te verwijderen. 
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Problemen oplossen (PosiTest AT-A) 
Instrument reageert niet of wil zich niet uitschakelen.  

In het onwaarschijnlijke geval dat de PosiTest niet reageert of zich niet uit wil schakelen, druk en houd deze  knop, druk 

dan op de  knop. Het instrument gaat nu uit.  
 
Stap 5: Analyse van test resultaten 
 
Test resultaten kunnen als 100% geldig beschouwd worden als de coating volledig van het substraat verwijderd is. Is er een 
gedeelte van de coating verwijderd dan dienen specifieke resultaten genoteerd te worden inclusief het afbreek patroon om de 
cohesieve eigenschappen van de coating en de adhesieve eigenschappen tussen de dolly en de lijm, lijm en coating, bepaalde 
coating lagen, en coating en substraat.  

Stap 6: Pull-off waarden opslaan in het geheugen 
 
Het interne geheugen van de PosiTest slaat de maximale trekkracht, treksnelheid, testduur en dolly afmeting op tot een 
max. van 200 testen. 

Druk op de  knop, nadat de test resultaten compleet zijn, om ze op te slaan. Het scherm toont de treksnelheid en 
wisselt tussen testnummer en testdruk voor die test. Het  icoon komt op het scherm om aan te geven dat de test resultaten 
opgeslagen zijn. 

Druk op de knop om de vorige opgeslagen in te zien. De PosiTest AT-A toont ook de dolly afmeting   en 
treksnelheid  door op de betreffende knoppen te drukken. 

Complete informatie van alle testen kunnen naar een PC overgebracht worden en middels de optionele PosiSoft software 

ingezien worden. De test resultaten worden na het downloaden niet uit het geheugen gewist. Druk op (AT manual) of 
(AT-A automatic) om de het inzien te beëindigen. 

 

Om alle opgeslagen waarden uit het geheugen te verwijderen, houdt de  of  ingedrukt en druk dan op de ·knop. 
Het icoon verdwijnt van het scherm.  
 
Alle instellingen en test resultaten in het geheugen blijven bewaard tijdens het uitschakelen. 
 
Spanning  / Lage batterij spanning indicator 
 
PosiTest AT (manual) 
Krachtbron: Interne herlaadbare NiMH batterij (~ 60 uur continu). 
De ingebouwde herlaadbare NiMH batterij ** worden geladen met de meegeleverde USB    AC voltage laad adapter. Zorg 
ervoor dat de batterij geladen is voor gebruik. Het   symbool knippert op het scherm tijdens het laden en verdwijnt bij 
volledige laad toestand. Het laadproces duurt ca. 14 uur afhankelijk van de resterende spannings niveau. Alternatief kan de AC 
laad adapter, of elke computer USB poort, gebruikt worden om het instrument van stroom te voorzien of te laden.    
 

PosiTest AT-A (automatic) 

Krachtbron: Interne herlaadbare NiMH batterij (>200 trekproeven bij volledige lading). 
Het  symbool wordt zichtbaar bij een batterij spanning van of lager dan 35%.  
De ingebouwde herlaadbare NiMH batterij wordt geladen met de meegeleverde AC spanning lader. Zorg voor volledig geladen 
batterijen vóór een test de doen. Het   symbool knippert tijdens het laden en brandt vol als de batterij volledig geladen is. 
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Het laad proces duurt ca. 2-3 uur afhankelijk van de resterende batterij lading. Alternatief kan de AC lader gebruikt worden om 
het instrument toch te gebruiken. 
 

 De USB poort dient niet als lader of kan de PosiTest van spanning voorzien. De USB verbinding kan de batterij 
ontladen bij een langere periode van gebruik.  
 
Technische gegevens 
 
Conform aan: ASTM D 4541, ASTM D 7234, ISO4624 en andere. 
Resolutie: 1 psi (0.01 MPa)  -  Nauwkeurigheid:  ±1% Volle schaal 
 

Adhesie Sterkte 

Dolly Afm. (mm) Max Pull-Off Druk 

10 mm 10,000 psi (70 MPa) 

14 mm 6,000 psi (40 MPa) 

20 mm 3,000 psi (20 MPa) 

50 mm* 500 psi (3.5 MPa) 

*heeft een optionele 50mm kit nodig 
 
Kalibratie 
 
De PosiTest wordt met een kalibratie certificaat geleverd en toont de traceerbaarheid naar een nationale standaard. Voor wie 
een her-certificering wenst dient de PosiTest op regelmatige intervallen naar de leverancier terug gestuurd te worden.  
Defelsko adviseert hun klanten een instrument kalibratie interval gebaseerd op hun eigen ervaring en werk omstandigheden. 
Gebaseerd op onze product kennis, data en klant terug koppeling, is een jaarlijkse kalibratie, gezien vanaf de kalibratie datum, 
aankoop datum of datum van ontvangst een goed startpunt. 
 
Retour sturen voor service  
 
Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden componenten. Elke service dient en mag uitsluitend door een Defelsko 
aangewezen servicepunt behandeld te worden. 
Bij het terugsturen van instrument(en) voor service omschrijft u het probleem en voegt u relevante meet resultaten bij ter 
informatie. Sluit ook contact informatie bij zoals contact persoon, firma, adres, telefoon en/of fax of e-mail adres. Hiervoor is een 
speciaal formulier ontwikkeld dat u kunt downloaden via de TQC website: http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 
 
Disclaimer 
 
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. 
 


