
 

 

TQC STAALSTRAAL-VERGELIJKINGSSTANDAARD 
LD2040, LD2050 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Vergelijkingsstandaard volgens ISO 8503 deel 1 gemaakt van kwaliteitsstaal. Geeft de 
oppervlaktegesteldheid aan van gestraald staal volgens ISO 8503 in fijn, middel of 
grof. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Metaalbescherming, Stralen, Schilderen, Poedercoaten, Natlakken 
 
NORMEN 

ASTM D4417 A, ISO 8503-1, ISO 8503-2 
 
FEATURES 

• Hoogwaardige nikkelen referentie platen 
• Stevig lederen etui om de standaarden te beschermen als deze niet in gebruik zijn. 
• Verkrijgbaar voor Shot- en Grit stralen 
 
LEVERINGSOMVANG 

• Staalstraal-vergelijkingsstandaard 
• Lederen etui 
 
BESTELINFORMATIE 

LD2040 – TQC Staalstraal-vergelijkingsstandaard Grit 
LD2050 - TQC Staalstraal-vergelijkingsstandaard Shot 
 
SPECIFICATIES 

Materiaal   : Hoogwaardig nikkel  
breedte     : 85mm 
Hoogte       : 85mm 
 
GEBRUIK 

Door de vergelijkingstandaard naast het testoppervlak te plaatsen (G voor Grit, S voor Shot) is het 
testoppervlak één-voor-één met de vier delen van de vergelijkingsstandaard te vergelijken.  
Beoordeel welk profiel van de vergelijkingsstandaard het best overeenkomt met dat van het testoppervlak en 
bepaal naar aanleiding hiervan de klasse:  
 
 



 

 

• Klasse Fijn:        Het profiel is gelijk aan segment 1 tot maximaal, maar niet groter dan, segment 2 
• Klasse Middel:   Het profiel is gelijk aan segment 2 tot maximaal, maar niet groter dan, segment 3 
• Klasse Grof:       Het profiel is gelijk aan segment 3 tot maximaal, maar niet groter dan, segment 4 
 
ONDERHOUD 

• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt.. 
 
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. 
 
 


