
 

UNIVERSEEL TEST PANEEL REK 
VF8550 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Universeel testpaneel rek met plaats voor maximaal 18 testpanelen. Minimale breedte 
te plaatsen testpaneel is 70 mm, met een dikte van 0,5 tot 5 mm.  
 
Geschikt voor metalen panelen, glas, hout, plastic etc. Het testpaneel rek kan 
horizontaal of verticaal op een tafel worden geplaatst, of worden gemonteerd aan de 
wand. 
 
FEATURES 

• Geschikt voor max. 18 testpanelen 
• Plaatsing horizontaal of verticaal op tafel, of bevestigd aan de wand 
• Speciaal gevormde sleuven voor optimale steun 
• Geschikt voor metalen panelen, glas, hout, plastic etc 
 
LEVERINGSOMVANG 

• Universeel test paneel rek 
 
BESTELINFORMATIE 

VF8850 Universeel test paneel rek 
 
OPTIONELE ITEMS 

Knock-out test panelen 
VF8540   Stalen panelen, PE protected, 65 x 239 x 0,8mm, 200 sets knock-out type 
VF8541  Stalen panelen, PE protected, 130 x 239 x 0,8 mm, 100 sets knock-out type 
VF8542  Stalen panelen, PE protected, 260 x 239 x 0,8mm, 50 sets knock-out type 
VF8543  Aluminium panelen, PE protected, 65 x 239 x 0,8mm, 200 sets knock-out type 
VF8544  Aluminium panelen, PE protected, 130x239x0,8mm, 100 sets knock-out type 
VF8545  Aluminium panelen, PE protected, 260x239x0,8mm, 50 sets knock-out type 
 
Test panelen 
 VF8523  Alu Panelen, degreased & cleaned, 75x150x0,8 (500 pcs) 
 VF8522  Alu Panelen, degreased & cleaned, 50x100x0,8 (1200 pcs) 
 VF8518  Alu Panelen Chessboard, degreased & cleaned, 100x300x0,5 (300 pcs) 
 VF8517  Stalen Panelen Harmonic, degreased & cleaned, 150x250x0,15 (450 pcs) 
 VF8516  Stalen panelen Harmonic degreased & cleaned, 60x140x0,5 (600 pcs) 
 VF8515  Stalen panelen Harmonic degreased & cleaned, 120x200x0,15 (700 pcs) 
 VF8533  Alu Panelen, degreased & cleaned, 60x140x0,6 (900 pcs) 
 VF8525  Alu Panelen, chromated Alodine 1000, 75x150x0,8 (500 pcs) 
 VF8524  Alu Panelen, chromated Alodine 1200, 75x150x0,8 (500 pcs) 

HANDLEIDING  / 



 

 VF8521  Alu Panelen, degreased & cleaned, 200x300x0,6 (150 pcs) 
 VF8520  Alu Panelen, PVC protection, 200x300x0,6 (150 pcs) 
 VF8519  Alu Panelen, mirror polished-PVC protect, 60x140x0,5 (500 pcs) 
 VF8511  Stalen panelen smooth, degreased & cleaned, 75x150x0,5 (400 pcs) 
 VF8510  Stalen panelen smooth, degreased & cleaned, 60x200x0,5 (400 pcs) 
 VF8513  Stalen panelen matt, degreased & cleaned, 75x150x0,8 (300 pcs) 
 VF8512  Stalen panelen smooth, degreased & cleaned, 100x200x0,5 (250 pcs) 
 VF8526  Alu Panelen, chromo-free, 75x150x0,8 (500 pcs) 
 VF8527  Alu Panelen, degreased & cleaned, 75x200x0,8 (300 pcs) 
 VF8529  Alu Panelen, degreased & cleaned, 100x200x0,6 (400 pcs) 
 VF8530  Alu Panelen, degreased & cleaned, 60x140x0,6 (900 pcs) 
 VF8531  Alu Panelen, undegreased, 75x150x0,8 (500 pcs) 
 VF8532  Alu Panelen, undegreased, 75x150x1,0 (400 pcs) 
 
SPECIFICATIES 

Materiaal:    Roestvast staal 1.5 mm / 0.06 inch 
Afmetingen   400 x 120 x 60 mm /  15.75 x 4.72 x 2.36 inch  (incl. steunen) 
Gewicht:    495 g / 17.46 oz 
 
Min. test paneel breedte;  70 mm / 2.76 inch 
Min. paneel dikte:  0,5 / 0.02 inch  
Max. paneel dikte:  5 mm / 0.2 inch 
 
GEBRUIK 

De testpaneel houder kan aan de wand worden bevestigd, of horizontaal / verticaal 
worden neergezet. Bij verticaal gebruik kan een extra steunvoetje uit de testpaneel 
houder worden gedrukt. Eenmaal gemonteerd is de test paneel houder hierdoor veel 
stabieler in verticale positie.  
 
ONDERHOUD 

• 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.  

 
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. 


