
 

TQC MACHU - KRASMES  
VF8600  type CC2000 Basis 
VF8605  type CC3000 Professional 
 

 
 
Productbeschrijving  De TQC Machu-Kras instrumenten, in CC2000 basis of CC3000 professional uitvoering, zijn speciaal 

ontwikkeld voor het uitvoeren van een corrosie test als omschreven in de Qualicoat norm  Machu-Test, 
Zoutneveltesten en CASS testen. 
 
Het instrument is voorzien van een 1mm breed mes om de coatinglaag tot aan het metaal in te snijden, 
zoals beschreven in de ISO 17872. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basis                                                                                                      Professional 
 
Normen  
 

ISO 17872 (DIN 53167, 50021, DIN EN ISO 4628-8, 9227). 

Toepassings- 
gebieden 
 

Industriële coating, Laboratoria, Verf productie, Automobiel industrie, Kwaliteit controle bij productie. 

Features 
 

 Basis - Zelfstellende meshouder waardoor de druk op het mes altijd gelijk is verdeeld.  
 Professional - Snijdiepte is instelbaar. Met behulp van twee geleidewieltjes is de afstand tot het 

mesje en het oppervlak altijd gelijk, waardoor de test eenvoudig te reproduceren is. 
 Ergonomisch gevormd handvat 
 Eenvoudig te verwisselen mes.  

 
Standaard levering 
 

Machu-kras instrument volgens ISO, 1 mm snijmes  
 
VF8600 TQC machu-kras instrument - CC2000 basis,snijmes 1mm met glijschoen 
VF8605  TQC machu-kras instrument - CC3000 professional, snijmes 1mm 
 
Het instrument bestaat uit een softgrip handvat  en een mes van gehard staal.    

  
 
Optionele Items 
 
 
 
 
 

VF8610 Reserve mes 1mm t.b.v. type CC2000 
VF8611 Reserve mes 1mm t.b.v. type CC3000 
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Optionele Items (2) 
 

Additioneel bestaat er een uitgebreid assortiment messen o.a. voor ruitjesproef controle van hechting op 
ondergronden volgens verschillende normen. 
Losse TQC messen volgens DIN-ISO 
SP1702 Tussenruimte tanden 1 mm 
SP1703 Tussenruimte tanden 2 mm 
SP1704 Tussenruimte tanden 3 mm 
 
Losse TQC messen volgens ASTM 
SP1705 Tussenruimte tanden 1 mm 
SP1706 Tussenruimte tanden 1,5 mm 
 

Aanvullende  
Informatie 
 

De complete, uitgebreide serie ruitjesproef instrumenten treft u aan op onze site www.tqc.eu  

Voorzorgs- 
maatregelen 
 

 Een mes is scherp. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan.  
 Berg het mes na gebruik altijd direct op in een veilige plaats. 

Disclaimer 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. 

 
 


