
 

TQC MACHU TEST BAD 
VF8700 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

TQC Machu test bad voor versnelde corrosie test op testpanelen en 
constructiedelen volgens Qualicoat specificaties. 
 
De TQC Machu test wordt uitgevoerd door de testplaten of constructiedelen te 
plaatsen in de container. Deze wordt vervolgens in het verwarmde bad geplaatst. 
Door de platen vooraf in te krassen met een 1mm snijmes en deze in een de 
vochtig warme kamer te plaatsen wordt een versneld corrosie beeld verkregen. 
De vloeistofsamenstelling, temperatuur en verblijftijd worden in de specificaties 
aangegeven.  
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Coating inspectie en productcontrole binnen gecertificeerde laboratoria. 
 
NORMEN 

Qualicoat en QIB specificaties (Qualitätsgemeinschaft für Industriebeschichting) 
Sla voor een correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
 
LEVERINGSOMVANG 

VF8700, TQC Machu Test bad 11 ltr, incl. RVS deksel, geperforeerde bodemplaat en  
Kunststof inzetbak 4 ltr 
 
OPTIONELE ITEMS 

 
 
 
 
 
VF8625, Houder voor testpanelen 
VF8600, Krasmes 1mm - CC2000 Basic.  
VF8605, Krasmes 1mm - CC2000 professional. 
VF8620, Kunststof inzetbak 4 ltr. 
 



 

SPECIFICATIES 

Bad binnen   302x240x150 mm / 11.9x9.5x5.9 inch 
Bad buiten   338x280x260 mm / 13.3x11x10.2 inch 
Inhoud bad   11 liter 
Verwarmingscapaciteit  1000W 
Temperatuurbereik  +5°C tot 100°C  / 41 °F tot 212 °F 
Temperatuur nauwkeurigheid +/- 0.1 °C  
Temperatuursensor  PT100 
Bediening    Jog shuttle knop (draaien – drukken) 
Display    LCD Display met achtergrondverlichting 
Timer    99uur 59 minuten  voor in- en uitschakelvertraging 
Beveiliging   Oververhitting en overspanningsbeveiliging 
Materiaal bad   Roestvrij staal 
Materiaal behuizing  Gepoedercoat roestvrij staal 
Deksel    Roestvrij staal  
 
Overig    Lock-functie 
    Geheugen voor temperatuur en vertragingstijden 
    Waarschuwingstoon bij sensorfout en uitschakelvertraging 
Stroomvoorziening  230 VAC 50/60 Hz   
   
GEBRUIK - WERKWIJZE 

De ge(poeder)coate proefplaat van genormeerde afmeting, voorzien van een Andreas kruissnede van 1mm tot 
in het onderliggend basis materiaal, of het te testen segment van een constructie wordt geheel in de oplossing 
A of B van 37°C, welke zich in de container bevindt, ondergedompeld. Sluit het deksel van de kunststof 
container om contaminatie met het waterbad te voorkomen. De kunststof container staat in het waterbad en 
wordt Au-Bain Marie opgewarmd. Het waterbad is gevuld met leidingwater tot het niveau in de kunststof 
container. De proefplaat verblijft vervolgens 24 uur in de oplossing en wordt daarna met leidingwater 
afgespoeld en afgedroogd.  
Voor het beoordelen wordt de losgekomen laklaag met b.v. een stanleymes aan de zijde van het Andreaskruis 
verwijderd. De plaats van de grootste ondermijning, gemeten van de rand van de kras tot de rand van de 
ondermijning wordt gemeten.  
 
Specs Qualicoat:  < 0,5mm beide zijden van de snede.   
Specs. GSB: dmax  <= 1mm  

 
 

Let op! 
• Voor elke nieuwe test dient verse testvloeistof aangemaakt te worden 
 
• Deze proef, met voorgestelde vloeistoffen, is minder geschikt voor RVS metalen(304, 316 en duplex 

RVS) vanwege het hoge pittingpotentiaal. Dit komt door het hoge zoutgehalte gecombineerd met het 
waterstofperoxide.  Doe de testoplossing, of andere soortgelijke oplossing daarom NOOIT in het 
waterbad zelf.  Gebruik in plaats daarvan ALTIJD een plastic container.  



 

GEBRUIK - VLOEISTOFSAMENSTELLING 

Samenstelling A voor aluminium en staal 
• NaCl                             :    50 +- 1g/l   
• CH3COOH (ijsazijn)  :   10 +- 1 ml/l 
• H2O2 (30%)                :    5 +- 1 ml/l  
• Temperatuur             :    37° +- 1° C 
• Test tijd                      :    48 +- 0,5 uur 
• De pH van de vloeistof is 3.0 – 3.3.  

Samenstelling B voor gecoat verzinkt staal of 
sendzimir  

• NaCl                            :    50 +- 1g/l 
• H2O2 (30%)                  :    10 +- 1 ml/l  
• De pH van de vloeistof is 6.0.  

 

 
Na 24 uur, 5 ml/l waterstof peroxide H2O2 (30%)oplossing toevoegen en de pH waarde justeren met ijsazijn of 
caustic soda. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 

• Zorg ervoor dat het instrument is aangesloten op een geaard stopcontact 
• Zorg ervoor dat het instrument is uitgeschakeld wanneer u een onderdeel wilt vervangen. 
• Doe de testoplossing, of andere soortgelijke oplossing NOOIT in het waterbad zelf ivm corrosie. Gebruik in 

plaats daarvan ALTIJD een plastic container. 
 
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. 
 


