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Hızlı kürlenen yapıştırıcı ile kısa sürede gerçekleşen testler 

Dinamometre PCE-TAT 10’un basit tasarımı ve kolay kullanımı, cihazın günlük adezyon testleri için kullanmasını sağlar. Hızlı kürlenen yapıştırıcı
kullanılarak testler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilebilir. 

Cihaz, boyaların ve diğer kaplamaların tabandaki ve katman ya da yapışkan malzemeler arasındaki yapışma değerini ölçmek için tasarlanmıştır.
PCE-TAT 10, EN12144 ve ISO 4624’e göre üretilmiştir. 

Dinamometre ile test şu şekilde gerçekleştirilir: Test kapağına bir dolly yapıştırılır ve yapıştırıcı kurutulduktan sonra cihazın yay sistemiyle çekilir.
Yapıştırılan dolly’nin çekilmesi için uygulanan kuvvet, ölçekte sayısal bir değer olarak görüntülenir. Görüntülenen bu değer yapışma değeridir.

Kullanıma Hazırlık
- Ölçüm probunun yüzeyini ve probu yerleştireceğiniz yüzeyi ince bir zımpara kağıdı kullanarak temizleyin.
- Kılavuzda belirtildiği gibi epoksi yapıştırıcıyı hazırlayın ve iyice karıştırın.
- Tek bileşenli süper yapıştırıcı kullanıyorsanız tüpü açın.
- Yapıştırıcıyı yüzeye uygulayın ve ölçüm probunu yapıştırıcıyla kaplı olan yüzeye yerleştirin.
- Ölçüm probu etrafındaki alanı hafifçe çizmek için kesiciyi kullanın.

Kullanım
- Sıkıştırma mekanizmasını ve yayı serbest bırakmak için cihazın üst düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
- Ardından, cihaz test edilecek yüzeye ulaşana kadar ölçüm probunu cihazın altındaki vida dişine vidalayın.
- Ölçüm ucu test yüzeyinden çıkana kadar üst düğmeyi saat yönünde çevirin. Kullanılan ölçüm ucuna bağlı olarak yırtılma kuvvetini ölçek 1 ya
da 2’den okuyabilirsiniz.
- Ölçüm probu yüzeyden ayrılmaması durumunda yay mekanizmasını serbest bırakmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin ve ölçüm
probunu çıkarın.
- Keski ya da çekiç kullanarak ölçüm ucunu yüzeyden ayırın.
- Ölçüm probu yüzeyden ayrıldığında anahtar kullanarak cihazdan sökün.
- Ölçüm probunu herhangi bir yapıştırıcı ya da boya kalıntısı kalmaması için temizleyin.



Teknik özellikler
Koparma Kuvveti 200 kg

Dolly Çapı 15.1 (№ 1) ve 19.5 (№ 2)

Özel Koparma Kuvveti Dolly № 1, 10 MPa’ya (100) kadar 

Dolly № 2, 6 MPa’ya (60) kadar

Ölçek 1 (№ 1) ve 2 (№ 2)

Ağırlık 1 kg

Boyut Cihaz: 150 x 70 

Paket: L180 x W150 x H100

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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