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GRINDOMETER – FIJNHEIDSMETER 
 VF2110, VF2111, VF2112, VF2113, VF2120, VF2121, VF2122, VF2123 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Instrument om de korrelfijnheid te bepalen van verf, pigmenten, plamuur, 
chocolade etc.  
Grindometer en uitstrijkmes zijn gemaakt van roestvast gehard staal. 
Verschillende typen en schalen  
(Micron, Hegman, PCU) leverbaar. 
 
SPECIFICATIES EN ARTIKELNUMMERS 

Grindometer :   Strijkmes: 
175 x 60 x 12mm, 120mmlange groef 75 x 38 x 8mm 
Tolerantie:  ±2μm  ergonomisch gevormd 
Roesvast gehard staal Roesvast gehard staal 
 
Dubbele groef modellen: Wijde groef modellen: 
 
VF2110 
TQC Grindometer FM15/2 DIN-ISO  
Meetbereik: 0-15 Mikron, 10-8,5 PCU, 8-6,8 Hegman 
Schaalverdeling: 1,5 micron 
Dubbele groef 
 
VF2111 
TQC Grindometer FM25/2 DIN-ISO 
Meetbereik: 0-25 Mikron, 10-7,5 PCU, (north), 8-6 Hegman (NS) 
Schaalverdeling: 2,5 micron 
Dubbele groef 
 
VF2112 
TQC Grindometer FM50/2 DIN-ISO  
Meetbereik: 0-50 Mikron, 10-5 PCU, (north), 8-4 Hegman (NS) 
Schaalverdeling: 5 micron 
Dubbele groef 
 
VF2113 
TQC Grindometer FM100/2 DIN-ISO 
Meetbereik: 0-100 Mikron, 10-0 PCU, (north), 8-0 Hegman (NS) 
Schaalverdeling: 10 micron 
Dubbele groef 
 
 
 
 
 

VF2120 
TQC Grindometer DIN-ISO brede groef 
Meetbereik: 0-15 μm (micron), 8-6.8 NS (Hegman) 
Schaalverdeling: 1.5 μm (micron) 
Brede groef 37mm 
 
VF2121 
TQC Grindometer DIN-ISO brede groef 
Meetbereik: 0-25 μm (micron), 8-6 NS (Hegman) 
Schaalverdeling: 2.5 μm (micron) 
Brede groef 37mm 
 
VF2122 
TQC Grindometer DIN-ISO brede groef 
Meetbereik: 0-50 μm (micron), 8-4 NS (Hegman) 
Schaalverdeling: 5 μm (micron) 
Brede groef 37mm 
 
VF2123 
TQC Grindometer DIN-ISO brede groef 
Meetbereik: 0-100 μm (micron), 8-0 NS (Hegman) 
Schaalverdeling: 10 μm (micron) 
Brede groef 37mm 



  
 

 

 2 |

NORMEN 

Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
ASTM D 1210, ASTM D 1316, JIS K 5600-2-5, ISO 1524, DIN EN 21524, BS 3900-C6 
 
EEN METING VERRICHTEN 

Let op bij gebruik dat het oppervlak van de Grindometer en de kanten van het strijkmes niet beschadigen. 
Verzeker u ervan dan het oppervlak en de kanten van het strijkmes schoon zijn van materiaal resten, olie etc. 
Voer een test uit om vast te stellen dat de maat van het instrument het meeste past bij de fijnheid van het te 
testen materiaal. 
 
1. Plaats de meter op een niet gladde maar vlakke en horizontale ondergrond 

met de “nul ” het dichts bij de gebruiker. 
2. Plaats een gepaste hoeveelheid van het te testen materiaal in het diepste 

gedeelte van elke groef. 
3. Plaats het strijkmes op de meter achter het materiaal. Gebruik beide handen 

om het strijkmes zo te houden zoals te zien op foto 1. 
4. Trek het strijkmes over de gehele lengte naar je toe met een constante snelheid. Gebruik voldoende  
 druk om overtollig materiaal van de randen van de meter te halen. Dit proces duurt ongeveer  
 1 tot 2 seconden. 
5. Bekijk in de volgende 3 seconden het materiaal op de meter. Dit voorkomt 

onnauwkeurig testen wegens verdamping van het materiaal. Het materiaal zou 
recht aan de lengte van de groef en schuin van 20° tot  30° met de oppervlakte 
van de meter moeten worden bekeken.  

6. Vind een band over de groeven van 3 mm breed die 5 tot 10 deeltjes van het 
materiaal bevat zoals te  zien op foto 2. Lees de positie van de hogere grens 
van deze band op de  schaal en registreer deze waarde. 

7. Gebruik een geschikt oplosmiddel om de meter en het strijkmes schoon te maken.  
8. Voer nog 2 testen uit en bereken de gemiddelde uitkomst van de resultaten. Het gemiddelde is de  
 korrelfijnheid van het materiaal. 
 
ONDERHOUD 

 Maak de meter en strijkmes altijd schoon na gebruik met een gepast oplosmiddel. 
 Maak de meter niet schoon met bijvoorbeeld een staalborstel of schuurpapier. Dat kan net als agressieve 

schoonmaakmiddelen permanente schade veroorzaken. 
 De meter en strijkmes moeten beschermd worden tegen roest wanneer ze niet in gebruik zijn. Roest kan 

zich vormen als het Instruments niet vaak wordt gebruikt en is gebruikt door iemand met klamme handen. 
 Na gebruik van de meter en strijkmes deze goed droogmaken om roest te voorkomen. Breng een dun 

laagje olie aan op de meter en strijkmes voor het opbergen. 
 Berg de meter, wanneer deze niet in gebruik is, op in het etui. 
 Check regelmatig de meter en strijkmes op slijtage en beschadigingen. 

 
DISCLAIMER 

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 

  foto 1

foto 2
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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.  


