
 

TQC MACHU SCRATCHING TOOL 
VF8600, VF8605 
 
  

1 ALGEMEEN 

Het Machu kras instrument is een snijmes waarmee een kras van 1mm breed gemaakt wordt op testpanelen die 
een corrosie beeld geven na blootstelling in een Machu test ruimte of zoutnevel kabinet. 
De set bestaat uit een grijsblauw handvat met een mes van gehard staal (type kan variëren).  
 
2 INSTRUMENT UITVOERING 

VF8600 -  CC2000 Basis  VF8605 -  CC3000 Professional 
Los uitwisselbaar snijmes 1mm in zwenkkop met  Los uitwisselbaar snijmes 1mm in hoogte, 
verstelbare kop met vaststel kartelknop schroef. wielgeleiding. Vaststel met inbus schroef.  
Snijzijde rechts. Gefixeerde snijdiepte van ong. 80 μm. Snijzijde gecentreerd. Max. snijdiepte 750 μm. 

 
 
 
 
 
 

 
3 MEETMETHODE 

Twee lijnseries worden op de testplaat diagonaal vanuit één hoek naar de tegenoverliggende hoek van de plaat 
over elkaar gesneden tot er een z.g. Andreas kruis ontstaat. Als alternatief kan men ook twee parallelle 
insnijdingen maken. 
 
4 GEBRUIK 

• Kies het geschikte instrument met het daarin gemonteerde snijmes.   
• Zorg voor een stevig en recht oppervlak als ondergrond en daarop de 
 ge(poeder)coate proefplaat van genormeerde afmeting. 
• Maak met een trekkende beweging, diagonaal over het oppervlak een snede. 
• Maak nu een tweede snede kruislinks over de eerste snede zodat het  Andreas 
 kruis ontstaat of alternatief parallel een snede. 
• Zorg ervoor dat de sneden door de coating tot in de ondergrond 

doorgedrongen zijn. 
• Plaats de aldus bewerkte proefplaat in de testruimte voor verdere analyse, bijv. 

de Machu test of een zoutnevel kabinet, 
  
 
Hint  
Overtuig u ervan dat het mes scherp en onbeschadigd is. Wij adviseren vervanging van het mes wanneer deze 
beschadigd is of stomp is geworden. 



 

 
5 VEILIGHEID EN ONDERHOUD 

• Het instrument is kwetsbaar, behandel het voorzichtig, ook voor uw eigen veiligheid, want een mes is 
scherp.  

• Gebruik een droge zachte doek om het instrument te reinigen. Gebruik geen water of oplosmiddelen.  
• Voorkom mechanische schokken of contact met scherpe objecten.  
 
6 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 
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. 
 


