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TQC SHEEN - MANUELE CUPPING TESTER 

SP4400 
 
1 VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN 

 
• Stop nooit ledematen in het klem gebied. 
• Zorg dat de klem altijd goed vast zit tijdens het testen 
• Test nooit fragiele of breekbare materialen zoals glas of acryl die versplinteren 
• wanneer hierop hoge krachten uitgeoefend worden. 
• Vermijd het gebruik van het instrument in omgevingen met te hoge of te 
•  lage temperatuur. 
• Vermijd vochtigheid 

 
2 PRODUCT OMSCHRIJVING 

 
Revolutionair instrument voor het testen van de weerstand van coatings in verschillende stadia van vervorming 
volgens ISO 1520. De ingebouwde reductiekast minimaliseert de handmatige kracht die nodig is om de 
proefstrook vervormen zodat een vloeiende deformatie plaats vindt. De mate van vervorming wordt digitaal 
weergegeven met een resolutie van 0,01 mm. 
Verplichte test in Qualicoat, QIB en GSB geaccrediteerde laboratoria. 

 
3 SPECIFICATIES 

 
Max. proefplaat dikte : Staal 0,8 mm; aluminium 1,2 mm 
Max. proefplaat breedte : 95 mm 
Max. proefplaat lengte : oneindig  
Kogel diameter  : 20 mm /gehard staal 
Matrijs diameter : 27mm /gehard staal 
Meet resolutie : 0,01 mm 
Cupping Range/Slag : 14 mm 
Verplaatsing per omwenteling : 0.48 mm per handvat omwenteling 
Instrument Hoogte : 370 mm (excl. lamp/vergrootglas) 
Instrument diameter : 230 mm (excl. lamp houder) 
Cilinder Diameter : 236 mm 
Basis diameter : 300 mm 
Totaal gewicht : 16 kg 
Materialen : Geanodiseerd aluminium, Roestvast staal, Poedergecoat staal, 

Wolfram Carbide staal 
 

 
4 STANDARDS 

 
EN-ISO 1520, BS 3900 E4 
Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
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5 WAT ZIT ER IN DE DOOS? 
 
• TQC SHEEN  Manuele cupping tester 
• Digitale micrometer 
• Kalibratie plaat 
• 1mm imbus sleutel 
• Gebruikers handleiding 

 
6 VOORBEREIDINGEN 

 
• Plaats het instrument op een stevige stabiele tafel, oriënteer het instrument met de proefplaat houder naar 

de bediener, zorg voor voldoende ruimte voor de slinger met handvat en observeer de deformatie van het 
oppervlak. 

• Als standaard wordt het instrument voor rechtshandige bediening geleverd. Zorg voor voldoende ruimte 
aan de kant van de slinger en dat deze ruimte vrij van scherpe voorwerpen is. 

• Plaats de digitale micrometer op de cupping tester als hieronder getoond. 
 

   

Plaats de micrometer in de 
bestemde boring boven op de 
TQC SHEEN Manuele Cupping 
Tester. 

Zorg voor een rechte stand en 
druk deze tegen de behuizing. 

Houd de meter recht en stil en 
fixeer deze met de mee geleverde 
1mm Imbus sleutel. 
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7 GEBRUIK 
 

• Plaats de proefplaat met de gecoate zijde naar boven in de klem. Neem geen dikkere dan de dikte van het 
paneel zoals vermeld in de specificaties en op de machine. Testen op dikkere panelen kan schade aan de 
aandrijfas veroorzaken die leiden tot vervorming en maken dat het apparaat onbruikbaar wordt. 

• Sluit de klem om de proefplaat op zijn plaats te houden. Gebruik geen kracht bij het klemmen, anders kan 
de benodigde kracht om de proefplaat te lossen bij het verwijderen van de proefplaat, te hoog zijn voor de 
bediener. 

• Schakel de micrometer aan. 
• Draai zachtjes aan het handvat van de slinger. Om een indruksnelheid van ongeveer 0,2mm/s te krijgen is 

ongeveer een halve omwenteling per seconde nodig. 
• De test wordt uitgevoerd tot een vooraf gespecificeerde indrukdiepte waarbij het paneel geëvalueerd 

wordt op defecten of tot een diepte waarbij de eerste defecten in de coating zich vormen. 
• Draai, nadat de resultaten bepaald zijn, de indringkogel terug tot onder het nulpunt. 
• Ontspan de proefplaat klem en verwijder de proefplaat. 

 
8 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

 
Er zullen zich scheurtjes en defecten in de coating vormen als de spanning de maximale flexibiliteit van de 
coating overschrijden. In het algemeen wordt de vorming van zulke scheurtjes vooraf gegaan door kleine 
kleurveranderingen van de coating. De zichtbaarheid van de scheurtjes hangt af van het type en kleur van de 
coating als ook van de visuele capaciteit van de bediener. Een optionele maximum vergroting van 10x kan 
benut worden bij het evalueren van de proefplaat(en). Refereer a.u.b. aan de betreffende standaard voor 
verdere informatie en mogelijkheden met betrekking tot vergroting en verlichting. 

 
9 KALIBRATIE 

 
• Voor het eerste gebruik en later met reguliere intervallen dient de  

TQC SHEEN Manuele Cupping Tester gekalibreerd te worden. 
• Controleer de indringkogel en de proefplaat klemhouder op vuil of 

andere onreinheden. Indien vuil, reinig dan de delen met een zachte 
doek en een niet agressieve oplossing zoals Iso Propyl Alcohol. 

• Draai de slinger zodat de indringkogel volledig teruggetrokken is onder 
de support ring. 

• Plaats kalibratie proefplaat zodanig dat mogelijke indrukkingen of 
deformaties niet boven de indringkogel staat. 

• Sluit de klem door beide handvaten te draaien. Gebruik geen 
excessieve kracht tijdens het sluiten. 

• Schakel de micrometer aan door op de on/off knop te drukken. 
• Draai nu langzaam en zachtjes de slinger met de meest gevoelige vinger zo dicht mogelijk tegen het 

centrum als mogelijk. Als er enige extra weerstand te voelen is stop dan onmiddellijk en houd de slinger op 
zijn plaats. 

• Druk op de nul knop op de micrometer om dit als nulpunt in te stellen. 
• Draai de indringkogel enige mm terug en daarna zeer voorzichtig weer omhoog. Er dient opnieuw enige 

weerstand gevoelt te worden op het nul mm punt. 
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10 BATTERIJEN VERVANGEN 
 

• Open, om de batterijen te vervangen, het batterij compartiment boven op de micrometer. 
• Neem de batterijen voorzichtig uit en onthoud de oriëntatie van de batterij. 
• Herplaats de nieuwe batterij en breng de houder voorzichtig terug in de 

micrometer 
• Schakel de micrometer aan en test of deze goed werkt. 
• Na het vervangen van de batterijen moet de micrometer opnieuw gekalibreerd 

worden. Volg a.u.b. de stappen als in punt 9 omschreven. 
 
 
 

11 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 
• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 
 
 

12 DISCLAIMER 
 

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. 
 
. 


