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CONISCHE DOORN BUIGTEST PRO 
SP1830 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Zorg ervoor dat tijdens een test de buigzone vrij is van vingers en andere 
lichaamsdelen  

 Gebruik geen zware druk bij het vastklemmen en het buigen van de panelen  
 Overschrijd niet de maximale paneel dikte  
 Controleer de doorn altijd op mechanische defecten of beschadigingen  

  
2 PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC Conische doorn buigtest “Pro” is een laboratorium instrument om gecoate testpanelen te buigen over 
een conische doorn en zo de weerstand te meten van een coating, verf of vernis tegen barsten en loslaten.  
Met dit instrument kan met één test het gehele elasticiteitsbereik worden gecontroleerd. Het test paneel 
wordt bevestigd in het apparaat d.m.v. een handige hendel dat het paneel in een fractie van een seconde vast 
zet, met maar één enkele hand beweging! 
 
3 NORMEN 

ISO6860, ASTM D522 
 
4 LEVERINGSOMVANG 

 TQC Conische doorn buigtest “Pro” 
 
5 VOORBEREIDINGEN 

 Voorzie een testpaneel van max. 100x180mm en een dikte van max. 0,8mm met een coating of verf laag. 
Laat de coating/verf goed drogen. Voor eventuele verdere voorbehandeling zie de toe te passen norm. 

 Installeer het apparaat op tafel met het klemunit aan de voorzijde  
 
6 EEN METING VERRICHTEN 

1. Positioneer het apparaat zo dat de fixatie klem aan de voorzijde zichtbaar is 
2. Open de fixatie klem en beweeg de buigarm (2) naar de voorzijde zodat de 

arm gepositioneerd is aan de fixatie klem zijde.  
3. Plaats het test paneel met de coating zijde aan de voorkant tussen de 

conische doorn en de stalen buig stang, op zo’n manier dat de panel op zijn 
plaats vast gezet kan worden met de klemunit (3)  

4. Beweeg de buigarm (2) nu langzaam naar de andere zijde van het apparaat, 
of wel, buig het paneel over de conische doorn. 

5. Inspecteer het paneel visueel en controleer het op barsten. Mochten er 
barsten zijn ontstaan, noteer dan de diameter (3) van het begin en eind van 
de barst.  

6. Open de fixatie klem en verwijder het paneel. 
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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 
 
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. 
 


