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BASIC INSPECTION KIT 
SP5000, SP5005 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Niet in de felle zon laten liggen. 
• Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage temperaturen.  
• Voorkom aanraking met vocht 
• Een mes is scherp. Wees voorzichtig met het gebruik ervan.  
 
2 PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC Basic Inspection Kit is een standaard meetkoffer voor inspectie tijdens de applicatie van bouwverven. 
De Basic Inspection Kit is een complete basisuitrusting voor een ieder die zich bezig houdt met 
onderhoudsschilderswerk aan gebouwen. 
De sets verschillen onderling qua type houtvochtmeter. 
 
2.1 Details 

1. tape 
2. oppervlaktemicroscoop 
3. Ph indicatorpapier 
4. kompas 
5. thermo/hygrometer 
6. MasterPaintPlate 
7. houtrotpriem 
8. inspectielamp 
9. afbreekmes 

10. markeerstift 
11. inspectiespiegel 
12. omkantenspelingswig 
13. houtvochtmeter Mini Ligno of 
14. houtvochtmeter Caisson 

 
3 GEBRUIK 

3.1 Tape 
Genormeerd tape voor gebruik bij de MasterPaintPlate 
 
3.2 Oppervlaktemicroscoop 
Oppervlaktemicroscoop met verlichting, voor nauwgezette visuele inspecties. Door de microscoop op het te 
controleren oppervlak te plaatsen en met de ronde instelknop scherp te stellen zijn evt. barsten, 
beschadigingen, vuil-/gasblazen en onthechting zeer goed waar te nemen.  
Ook zeer bruikbaar bij controle op hechting (bv. wel of geen schuurkrassen) 
 
3.3 PH Indicatorpapier 
Papier voor het bepalen van PH-waarde (zuurgraad/alkaliteit) van betonnen wanden / Vloeren. Een alkalische 
ondergrond kan de hechting, kleur en uiterlijk van oliehoudende verf nadelig beïnvloeden. In zo’n geval zal 
men de ondergrond versneld moeten neutraliseren met fluateringsmiddel. 
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WERKWIJZE 
1. Maak het oppervlak vrij van stof en afpoedering 
2. Bevochtig het oppervlak op verschillende plaatsen met gedistilleerd water. 
3. Plak het PH-papier hierin tot een verkleuring ontstaat. 
4. Lees de schaal af.  PH7 is neutraal, waarden van PH8 en hoger zijn alkalisch, waarden van PH6 of lager 

zijn zuur. 
 
3.4 Kompas 
Kompas voor het bepalen van de gevelsituatie t.o.v het magnetische noorden. Voorzien van draaibare schaal 
en richtindicator. 
 
3.5 Thermohygrometer 
3.5.1 Voorbereidingen 
• Houd de sensor in de lucht, en geef deze de tijd om de juiste meetwaarde te testen en te stabiliseren. 
• Houd de MODE toets gedurende drie seconden ingedrukt om van °C naar °F te wisselen. 
• Druk de MODE  toets in en selecteer dauwpunt of temperatuur als onderste meetwaarde.  
 
3.5.2 Een meting verrichten 
• Het display geeft twee meetwaardes weer. De bovenste waarde is de relatieve luchtvochtigheid, de 

onderste waarde temperatuur of  dauwpunt. 
• Druk op HOLD om het display te bevriezen. De meting stopt. Druk nogmaals op HOLD om de meting te 

hervatten. 
• De toets MAX/MIN geeft de maximaal en minimaal gemeten waarden aan. Als de TQC Thermo 

hygrometer is uitgeschakeld blijven deze waarden in het geheugen staan. Om deze waarden te 
verwijderen houdt u de MAX/MIN toets ingedrukt gedurende 3 seconden.   

Wenken 
• De TQC Thermo hygrometer is uitgevoerd met Backlight. Om de verlichting te activeren houdt u 2 

seconden de HOLD toets ingedrukt. Bij een te lage batterijspanning werkt de Backlightfunctie niet. 
• De meter schakelt zichzelf na 10 minuten niet gebruikt te zijn automatisch uit. U kunt deze functie 

uitschakelen door de HOLD toets ingedrukt te houden als u het instrument aanzet. 
• Men mag de sensor niet in vloeistof houden. De sensor is alleen geschikt voor metingen in de lucht. 
• Houd de sensor niet in direct zonlicht, tevens mag er niet in de sensor geblazen en geknepen worden.  
• Stel de sensor niet bloot aan direct zonlicht (isolatie) en raak de vochtigheidssensor niet aan. 
 
3.6 MasterPaintPlate 
De Masterpaintplate is een multifunctioneel hulpmiddel 
met zesvoudige testfunctie. 
 

1. Ruitjesproef 
1. Kruissnedeproef 
2. Vloei- en viscogedrag 
3. Natte laagdiktemeting 
4. Kantafronding 
5. Film applicator 

 
1. RUITJESPROEF ADHESIE TEST 
Hechtingstest d.m.v. ruitjesproef volgens ISO2409 / ASTM D3359 tot 250 μM (Gebruik voor dikkere lagen “ 
2. Kruissnedeproef”) Snij met het bijgeleverde afbreekmes een roosterpatroon (linksmidden Masterpaintplate) in de 
coatinglaag tot op de ondergrond. Breng de tape aan op het oppervlak en trek deze er weer af. Beoordeel 
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vervolgens het oppervlak volgens onderstaande tabel. 
 

 
 

2. ST ANDREAS KRUIS ADHESIE TEST 
Deze kruissnedeproef (ASTM D 3359 a) wordt voornamelijk gebruikt voor laagdiktes boven de 250 μm (Gebruik voor 
dunnere lagen 
“1. Ruitjesproef”). Snij met het bijgeleverde afbreekmes een kruis (rechtsmidden Masterpaintplate) in de coatinglaag 
tot op de ondergrond. Breng op iedere snijlijn tape aan op het oppervlak en trek deze er binnen 90 seconden weer af 
in een hoek van 180°. Beoordeel vervolgens het oppervlak volgens onderstaande tabel. 

   

 
3. INDICATIE VLOEI- EN VISCOGEDRAG 
Vloei- en viscogedrag van de natte verf is te beproeven door de bovenzijde van het plaatje door de natte verf op een 
vlakke ondergrond te strijken. Het spoor dat deze rakel veroorzaakt zal zich binnen een aangegeven tijd strak 
moeten herstellen afhankelijk van het product en de omstandigheden. V.b. volgens onderstaand schema. 
Alkyd C/B in 1-2 Min., A na 15 Min., Tussenspoor blijft open. 
Acryl C/B in 15 Min., A blijft open., Tussenspoor blijft open. 
High Solid C/B in 5 Min., A na 30 Min., Tussenspoor blijft open. 
Het vloeigedrag en zakken bepaalt men door de uitstrijk in de lengterichting op een verticaal oppervlak aan te 
brengen, na ong. 15-30 Min. Ontstaan overvloeiers of rollen. De waarden die met deze testmethode worden 
verkregen dienen als reproduceerbare controle meting, het e.e.a. is naar persoonlijke voorkeur in te schalen. 

Klasse Omschrijving Beeld Klasse Omschrijving Beeld 

0 
 
 
 
 

De snijlijnen zijn volkomen gaaf 
geen deelstukjes van de lak 
hebben losgelaten.  

 

3 De lak is geheel of gedeeltelijk in brede 
strepen van de snijlijn losgelaten 
en / of de lak geheel of gedeeltelijk 
losgelaten van de aparte deelstukken. 
Losgelaten lakoppervlak is ca. 35% van  
de deelstukken.  

1 Op de snijpunten van de lijnen  
van het roosterwerk laten kleine 
deeltjes van de lak los. 
Losgelaten oppervlak is ca. 5% 
van de deelstukken. 
 
 

 

4 De lak heeft in brede strepen 
losgelaten van de snijlijnen en /of de lak  
heeft geheel of gedeeltelijk losgelaten  
van de aparte deelstukken.  
Losgelaten oppervlak is 35% of meer,  
maar niet groter dan 65%.  

2 De lak heeft losgelaten aan de 
snijlijnen en /of snijpunten van 
het raster. Losgelaten 
oppervlak is ca. 15% van de 
deelstukken 
 
 
 

 

5 Elke mate van losgelaten lak 
die niet meer geclassificeerd 
kan worden volgens 
classificatie 4. 

 

Klasse Omschrijving Beeld Klasse Omschrijving Beeld 

5a 
 
 
 
 

De snijlijnen zijn volkomen gaaf 
geen deelstukjes van de lak 
hebben losgelaten.  

 

2a De lak is geheel of gedeeltelijk in brede 
strepen van de snijlijn losgelaten 
en / of de lak geheel of gedeeltelijk 
losgelaten van de aparte deelstukken. 
Losgelaten lakoppervlak is tussen de  
15% en 35%.  

4a Op de snijpunten van de lijnen  
laten kleine deeltjes van de lak los. 
Losgelaten oppervlak is minder dan 5% 
 
 

 

1a De lak heeft in brede strepen 
losgelaten van de snijlijnen en /of de lak h
geheel of gedeeltelijk losgelaten. 
Losgelaten oppervlak is 35% of meer,  
maar niet groter dan 65%. 

 

3a De lak heeft losgelaten aan de 
snijlijn en /of snijpunt. Losgelaten 
oppervlak is tussen de 5% en 15%. 
 
 
  

0a Elke mate van losgelaten lak 
die niet meer geclassificeerd 
kan worden volgens 
classificatie 1a 
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4. NATTE-LAAGDIKTEMETING.  
De linker en rechterzijde van het plaatje is voorzien van een getande kam. Plaats deze zijde loodrecht in de natte 
verflaag op een vlakke ondergrond, de laagdikte ligt tussen de laatste tand die de verf heeft geraakt en de eerste 
schone tand. 
 
5. KANTAFRONDING.   
Met de afgeronde hoeken van het plaatje kan de kantafronding uitwendig worden gecontroleerd.  
Een kantafronding is nodig voor een goede kantdekking. V.b. Hout R=5  Metaal R=3 
 
6. FILM APPLICATOR.  
Wigvormige rakel van 0-180 μm waarmee een uitstrijk gemaakt wordt op een vlakke ondergrond (bv glas) teneinde 
dekking, fijnheid of schroeien te bepalen. 

 
3.7 Houtrotpriem 
Tast met de houtrotpriem het oppervlak af, om de omvang van de houtrotschade in kaart te krijgen. 
Tip! Let voornamelijk op de verbindingen en liggende delen van kozijnen. 
 
3.8 Inspectielamp 
Inspectielamp, voor visuele inspectie van slecht verlichte oppervlakken. 
 
3.9 Afbreekmes 
Afbreekmes voor gebruik bij de MasterPaintPlate. 
 
3.10 Inspectiespiegel 
Inspectiespiegel, voor controle van slecht in het zicht liggende vlakken (heilige dagen). 
 
3.11 Omkantenspelingswig 
Omkantenspelingswig, voor het inventariseren van speling bij draaibare elementen (kozijnen, deuren) en 
kieren en scheuren op afmeting.  
Ook voor de controle van max. voegdikte (plamuur) en laagdikte van kitten e.d. is deze wig zeer bruikbaar. 
 
3.12 Markeerstift 
Watervaste markeerstift, voor het markeren van monstername of aanmerkingen tot herstel. 
 
3.13 Houtvochtmeter Mini Ligno  
Zak model houtvochtmeter geschikt voor vochtmetingen in hout en bouwmaterialen. De Mini-Ligno Duo is 
het opvolgende model van de Mini-Ligno S. Met de Mini-Ligno Duo kunt u kiezen tussen 4 basis 
houtsoortgroepen, 8 bouwmaterialen (zoals bijvoorbeeld gips en dekvloeren) en een referentie schaal. Het 
meetbereik ligt tussen 6% en 75%. De bouwmaterialen vallen in 3 groepen; droog, vochtig en nat. 
Tip!  Bij kozijnen dienen met name de liggende delen te worden gecontroleerd, het max.  toelaatbare 
 vochtgehalte (vaak 18%) verschilt per verftype en dient te worden geverifieerd bij de verfleverancier. 
 
3.13.1 Voorbereidingen 
De kalibratie vindt automatisch plaats en is gebaseerd op 20°C. Sterk afwijkende omgevings en /of 
meetoppervlak tempraturen kunnen resulteren in een 
onjuiste meting.  
 
De Mini LIGNO Duo is standaard met 2 elektroden uitgerust 
die meten tot op 5,5 mm diep. Grotere meetdiepten in 
zachte hout of bouwstof soorten kunnen met langere  
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elektroden worden bereikt.  Voor dit doel bevinden zich onder het deksel 
aan de achterzijde 2 stuks reserve elektroden die meten tot op 9 mm diep. 
Dit deksel  is te openen en te sluiten door het met bijvoorbeeld een muntje 
de schroef los / vast te draaien. 
 
Door snel dubbel op de blauwe knop tussen de elektroden in te klikken kunt 
u een houtgroep of bouwmateriaal kiezen. U heeft hierbij de volgende 
keuzemogelijkheden: 
 
GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 Bouwmaterialen * 
Gonzales, alves Abachi Afzelia Dibetou Beton 200 kg/m³ 
Parana Pine (hart) Abura Agba Lauan (wit, rood) Beton 350 kg/m³ 
Zebrano Afromosa ahorn Sipo Mahonie Beton 500 kg/m³ 
Spaanplaat 
(phenolhars gelijmd) 

Beuken Alerce Meranti dark red Cement 

 Cedar (wit, rood) Eiken Merantie light red Gasbeton 
 Iroko Kambala Essen  Gips 
 Mecrusse Spar  Pleisterwerk 
 Missanda Yang  Elastisch Estrich 
 Niangon Grenen   
 Oregon Kersen   
 Populier Lariks   
 Parana Pine (spint) Limba   
 Ramin Macore   
 Rio Palisander Merbau   
 Sapeli Mahoni Noten   
 Teak Peroba de Campos   
 Wenge Pitch Pine   
 Spaanplaat 

(ureumhars gelijmd) 
Redwood   

 Hardboard Dennen  * De 
bouwmaterialen zijn 
elk apart te 
selecteren 

 Meranti licht Tiama  
  Olmen  
  Houtvezel 

isolatieplaat 
 

  Vuren  
  Meranti donker  
  Meranti wit  
 
 
De referentie-schaal geeft waarden tussen 1 en 100. 1 staat voor de laagste meetbare vochtigheid en 100 voor 
de hoogste meetbare vochtigheid. 
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3.13.2 Een meting verrichten  
Verwijder de beschermkap en plaats deze aan de onderzijde van de Mini LIGNO Duo. 
 
Kies de juiste houtgroep / het juiste materiaal en juiste elektrode ( zie voorbereidingen) 
 
Druk nu het instrument krachtig tegen het meetoppervlak zodat de naaldelektroden het hout 
/ bouwmateriaal binnendringen, de schakelaar die zich tussen de beide elektroden bevindt 
wordt daardoor ingedrukt en het percentage vochtigheid kan worden afgelezen.  Bij 
meetwaarden onder de 6% en boven de 75% verschijnt slechts een melding dat het buiten het 
meetbereik valt 
 
3.14 Houtvochtmeter Caisson 
Het instrument meet door de absorptie te bepalen van een elektrisch veld dat wordt uitgestraald.  Deze 
absorptie wordt beïnvloed door vocht en door de materiaaldichtheid zelf. De relatieve metingen zijn zichtbaar 
in de rechter bovenhoek van het display. Door de drukknoppen ( < , > ) op het frontpaneel te gebruiken, kan 
men direct estrich, anhydriet, beton, polyester een houtsoort of een te verwachten hout dichtheid (D -in 
kg/m³) kiezen. De ingebouwde microcontroller berekent het vochtpercentage voor het betreffende materiaal. 
Indien het display -,--% aangeeft liggen de waarden buiten bereik van het instrument. ( 7 tot 40%). Het 
instrument geeft waarden tot 40%, boven 20% kunnen de waarden incorrect zijn als het vochtpercentage 
boven het vezelverzadigingspunt ligt. Het instrument reageert op metaal op dezelfde wijze als op vocht. Als er 
zich in het materiaal metaal bevindt zoals spijkers, wapening en dergelijke, zal het instrument een te hoog 
resultaat aangeven 
 
3.14.1 Meetwaarden 
In het algemeen kunnen de meetwaarden op hout als volgt worden geïnterpreteerd:  
00-12% = DROOG:   Een afdeklaag kan worden aangebracht. 
12-20% = LUCHTDROOG:  Een afdeklaag kan alleen worden aangebracht als het verfsysteem een  
    vochtige ondergrond tot 20%  accepteert. De meter geeft “normaal” aan.  
20-30% = WINDDROOG:  Behandeling kan alleen met een vochtdoorlatend verfsysteem geschieden.  
    Indien er meerdere  lagen moeten worden aangebracht kan men beter  
    wachten tot de ondergrond droger is. De meter geeft  “nat” aan.  
30% en hoger = NAT:  Behandeling is alleen mogelijk met verfsystemen geschikt voor nat hout.  
De Caisson meter geeft een indicatie van het vochtgehalte tot ±2 cm. diepte.  
 
3.14.2 Een meting verrichten 

1 Neem de meter uit de koffer 
2 Druk op Power On 
3  Plaats de sensor die zich aan de voorzijde van het instrument bevindt op een vlak stuk (minstens 10 cm 

vierkant ) van het te onderzoeken materiaal. De sensor moet met de lange kant in de richting van de 
houtnerf lopen, anders zal de meetwaarde iets lager uitkomen. 

 
3.14.3 Hold 
Indien de uitlezing boven de 1.50 aangeeft op de 15.00 schaal kan deze vastgehouden worden door de 
rechter drukknop (>)in te drukken.  Een zwarte rechthoek zal verschijnen naast het %-teken. Bij lagere 
waarden worden de beide druktoetsen  ( < ,> ) gebruikt om houtsoorten en dichtheden te selecteren.  
 
3.14.4 UItzetten  
Het instrument schakelt automatisch uit na ± 5 minuten.  
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3.14.5 Setup menu 
Het SETUP-menu wordt geactiveerd door bij het aanzetten van het instrument beide drukknoppen zolang in 
te drukken totdat SETUP in het display verschijnt. Dit menu bestaat ui meerdere onderwerpen, waar u met 
beide drukknoppen doorheen kunt gaan. De verschillende acties worden aangeduid met: “<” (vorige optie),  
“>” (volgende optie ) en  “<>” (bevestig). 
 

1. Dichtheden 
2. LCD verlichting 
3. Uitschakelen 
4. Defaults 
5. Taal 
6. Geluid 
7. Alarm 
8. Scherm omkeren 
9. Terug 

 
 
4 KALIBREREN 

Wij adviseren u om zowel de houtvochtmeter als de thermo/hygrometer meter 1x per jaar te laten kalibreren. 
Hiermee bent u ervan verzekerd dat u altijd met gecontroleerde meetapparatuur op stap gaat.  
U kunt meetapparatuur zowel ter reparatie als ter kalibratie aanbieden bij TQC BV, t.a.v Kalibratie afdeling, 
Molenbaan 19, 2908LL  Capella aan den IJssel. Voeg per instrument een RMA formulier toe. Dit formulier kunt 
u downloaden op www.tqc.eu onder service - reparaties/kalibraties 
 
5 ONDERHOUD 

• 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 bij het reinigen 
• Berg een instrument op in de koffer als u het langere tijd niet gebruikt.. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 
 
6 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.  


