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De Kubus Applicator heeft twee applicatiezijdes met voorgedefinieerde 

filmdiktes, of twee filmdiktes naar klantspecificatie. Kubus Applicatoren 

zijn ideaal voor het aanbrengen van een verffilm op testpanelen voor 

bijvoorbeeld de Droogtijd Recorder. 

De 25 mm brede Kubus Applicatoren worden standaard uitgerust met 

een aanlegplaatje. Bij gebruik op een smal glasbed (AB3602) maakt dit 

aanlegplaatje het gebruik van een Casterguide overbodig. Het aanlegplaatje 

garandeert dat de verffilm in een rechte lijn wordt aangebracht. Het 

aanlegplaatje zit vast met schroeven en kan eenvoudig worden verwijderd. 

Iedere Kubus Applicator is gemaakt van ASAB Stavax ESR chirurgisch 

gereedschapsstaal. Dit is vacuum gehard en sub zero gekoeld (+1756°C  to 

-70°C), hardheid HRC 55 (volhard*)

*Volharden versus inzetharden of carboneren

Bij volharden wordt het metaal uniform gehard over het hele onderdeel. 

Inzetharden of carboneren hardt alleen de toplaag. Wanneer deze door 

veelvuldig gebruik is versleten versnelt het slijtageproces doordat de 

onderlaag veel minder hard is.  Hierdoor nemen nauwkeurigheid en 

levensduur in rap tempo af.

ASTM D823

Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na.

• Twee applicatiezijdes

• Corrosie bestendig 

• Volhard chirurgisch staal

• Verwijderbare aanlegplaat voor perfect rechte applicatie *

• Verkrijgbaar in microns en in mills

• Inclusief kalibratiecertificaat *

* Enkel 25 mm brede versies

Technische Data
Materiaal:     ASAB Stavax ESR chirurgisch  
    gereedschapsstaal
    Vacuum gehard en Sub Zero  
    gekoeld (+1756°C  to -70°C),  
    hardheid HRC 55 (volhard*)
Oppervlaktebehandeling:   Gepolijst
Algehele nauwkeurigheid:   ± 2 µm.

25 mm Versie
Reservoir Ø:    15 mm / 0.59 inch
Filmdiktes:     12 mm / 0.47 inch
Afmetingen:    25 x 24 x 24 mm / 
    0.98 x 0.94 x 0.94 inch
Gewicht:     65 g / 2.29 oz

50 mm Versie
Reservoir Ø:    43 mm / 1.69 inch
Filmdiktes:     40 mm / 1.57 inch
Afmetingen:    50 x 50 x 25 mm / 
    1.97 x 1.97 x 0.98 inch
Gewicht:     189 g / 6.67 oz

•  Kubus Applicator 

•  Gemonteerd aanlegplaatje *

•  Kalibratiecertificaat *

•  Kunststof opberghuls 

* Enkel 25 mm brede versies

Kubus Applicator
(AB3700, AB3701, AB3702, AB3703, AB3704, AB3705, AB3706, AB3707, AB3708, AB3710, AB3711)
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Het recht op technische veranderingen is voorbehouden.

De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die 
het product gebruikt voor een ander doel, dan hierboven 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 
datasheet, 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 datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit 
ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling.

Select de juiste opening en plaats de applicator aan het begin van een vlak 
en glad oppervlak zoals een glasplaat. Zorg bij gebruik van het aanlegplaatje 
ervoor dat deze strak tegen de rand van de lange glasrandzijde is geplaatst. 
Vul de Kubus Applicator met een kleine hoeveelheid verf. Verplaats de Kubus 
Applicator in een zo gelijkmatig mogelijke snelheid naar de andere zijde 
van de glasplaat. Zorg dat het aanlegplaatje contact houdt met de glasrand. 
De Kubus Applicator kan ook worden gebruikt met een Automatische Film 
Applicator. 

Om natuurkundige redenen is de maximaal haalbare natte laagdikte niet 
gelijk aan de grootte van de uitstrijkopening. De uiteindelijke natte laagdikte 
kan variëren van 40% tot 80% van de uitstrijkopening. Droge laagdikte zal 
lager zijn dan de natte laagdikte vanwege verdamping van oplosmiddelen en 
water.

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

•  Reinig het instrument direct na gebruik

•  Gebruik alleen niet-corrosieve oplosmiddelen om het instrument te    
   reinigen. 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. 

•  Berg het instrument op in geolied papier als u het langere tijd niet gebruikt.

•  Wij adviseren jaarlijkse certificering

Gebruik

Onderhoud

Disclaimer

AB3700 Kubus applicator, opening 38 & 76µm

AB3701 Kubus applicator, opening 50 & 100µm

AB3702 Kubus applicator, opening 75 & 150µm

AB3703 Kubus applicator, opening naar wens (µm)

AB3705 Kubus applicator, opening 1,5 & 3 mil

AB3706 Kubus applicator, opening 2 & 4 mil

AB3707 Kubus applicator, opening 3 & 6 mil

AB3708 Kubus applicator, opening naar wens (mil)

AB3710 Kubus applicator, opening 50 & 100µm

 reservoir Ø: 43 mm / 1.69 inch

AB3711 Kubus applicator, opening 150 & 200µm 

 reservoir Ø: 43 mm / 1.69 inch

AB3602  Smalle glazen testplaten 25 x 302 x 2 mm, set van 12

Bestelinformatie

Optionele Items


