
 

BUCHHOLZ INDRUK-HARDHEIDSMETER 
SP1900 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC BH 2000 Buchholz hardheidsmeter is een meetset voor het bepalen van de 
indruk-hardheid van coatings volgens ISO2815-2003 standaard. De set bestaat uit 
een geijkt gewicht met een speciaal gevormd mes, een hoogwaardige 
meetmicroscoop met verlichting, een waterpas, een digitale dubbele timer en een 
sjabloon met twee markers.  
 
Het geijkte gewicht met speciaal gevormd mes (snijwiel) wordt voor een 
vastgestelde tijd op het testspecimen geplaatst. De lengte van de achterblijvende vervorming in de coating 
geeft een indicatie van de hardheid van het oppervlak. 
Verplichte test in Qualicoat, QIB en GSB gecertificeerde laboratoria. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Automobiel, Industriële Coating, Laboratorium, Verf, Verzinkerij 
 
NORMEN 

ISO NF 2815-2003, BS 3900 E9, ECCA T12 – 1985, NF T 30-052 
 
FEATURES 

 Buchholz indrukgewicht is ergonomisch gevormd en kan daardoor voorzichtig geplaatst en verwijderd 
worden 

 Voetjes en snijwiel zijn gemaakt van gehard staal, waardoor het minder snel slijt. 
 Hoge kwaliteit microscoop met precisielens en sterke vergroting, voor een duidelijk beeld van het anders 

slecht zichtbare indrukspoor 
 Dual timer met preset van indruk tijd en hersteltijd 
 Losse waterpas voor controle juiste positie testpaneel bij aanvang van de test 

 
LEVERINGSOMVANG 

 Gekalibreerd gewicht met scherp snijwiel 
 Microscoop met verlichting en 20-voudige vergroting 
 Waterpas 
 Dual-timer 
 Witte en zwarte markeerstift met sjabloon 
 3 x 1,5V AAA Batterijen 

 
BESTELINFORMATIE 

SP1900 - TQC indruk-hardheidsmeter buchholz 
 



 

OPTIONELE ITEMS 

SP1935 - Sjabloon 
SP1930 - Zwarte marker 
SP1931 - Witte marker 
LD6170 - Oppervlakte Microscoop 20X 
DI0085 - Digitale Dual Clock Timer 
 
GEBRUIK 

De test dient te worden uitgevoerd bij een temperatuur van 23°C +/- 2 °C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 50% +/- 5% 
1. Meet de laagdikte (minimaal 3-45 μm; zie Buchholztabel voor 

minimumwaarden) 
2. De te testen coating dient vlak en schoon te zijn 
3. Gebruik de waterpas om te kijken of het testpaneel volledig waterpas 

op de ondergrond ligt. 
4. Markeer, met behulp van het sjabloon, het meetgedeelte en de positie van de voetjes op het testobject. 

De indruk zal zichtbaar worden in het gat middenin ter hoogte van 
5. Controleer de indruktester (gewicht, snijwiel en voetjes) en zorg dat deze stofvrij zijn. 
6. Plaats, zonder te hellen of zijwaarts te bewegen, voorzichtig het gewicht op het testpaneel, zodat de 

voetjes op de markering  uitkomen. Laat het snijwiel voorzichtig op het testpaneel zakken. Start T1 op de 
timer. 

7. Verwijder na 30 seconden de TQC Buchholz indruk hardheidtester van het testoppervlak en start T2 op de 
timer. Let bij het verwijderen erop dat u geen druk uitoefent op de tester. 

8. Meet, na 35 seconden, de lengte van de indruk (L) met de meetmicroscoop 
9. Zoek de lengte van de indruk (L) op in de Buchholz tabel en de bijbehorende Buchholz indrukweerstand, 

of gebruik de Buchholz formule: BH = 100 / L 
 
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.  

 Berg het instrument op in de koffer als u het langere tijd niet gebruikt. 
 Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Een mes is scherp. Wees voorzichtig met het gebruik ervan.  
 
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. 


