
 

TQC HARDHEID TEST VOLGENS WOLFF-WILBORN 
VF2377, VF2378, VF2379 
 
PRODUCT OMSCHRIJVING 

De TQC hardheid test volgens Wolff Wilborn is een eenvoudige methode 
voor het testen van de hardheid van coatings. Potloden van verschillende 
hardheidsgraad worden onder een hoek van 45º met een constante kracht 
over het oppervlak bewogen waarna optisch gecontroleerd wordt of het 
oppervlak al dan niet is beschadigd. 
Levering van de TQC hardheid test volgens Wolff Wilborn is inclusief een set van 20 
Koh-i-noor potloden met puntenslijper volgens norm. 
 
 

NORMEN 

ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187,  
NEN 5350, MIL C 27 227, JIS K-5400 
 
STANDAARD LEVERING 

Compleet geleverd met 20 delige Koh-I-Noor potloden set in aluminium metalen box en puntenslijper 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

VF2377 
TQC Hardheid test volgens Wolff Wilborn (750g + 1000g) 
Volgens: ISO 15184, ASTM D363, JIS K-5400, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, 
MIL C 27 227 
 
VF2378 
Kras hardheids-tester volgens Wolff-Wilborn. (750g) 
Volgens: ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 
227 
Inclusief kalibratie certificaat  
 
VF2379 
Kras hardheids-tester volgens Wolff-Wilborn. (500g) Er is geen standaard van toepassing, maar de film en LCD 
industrie hebben hun eigen standaard voor inspectie met een 500g belasting, gebaseerd op de tekst van de JIS-
K5600（ISO 15184）,  
 
Potloodhardheid varieert van 8B tot 10H. (8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 
8H, 9H, 10H). 
 



 

 

OPTIONELE ITEMS 

VF1000: Potlodenset voor Wolff-Wilborn in alu box, 20 stuks 8B - 10H.  
VF1003: Puntenslijper voor Wolff-Wilborn   
 
ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig zonodig het instrument direct na gebruik. Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek.  

 
 
 
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. 

 


