
TQC CROSS CUT YAPIŞMA TESTİ - CC3000 
SP1680, SP1681, SP1682, SP1683, SP1684 

PRODUCT DESCRIPTION 

TQC CC3000 Cross Cut Yapışma Test Kiti, uygulandığı yüzey üzerindeki kuru boya 
filmlerinin üzerinde bir seri kesik oluşturarak adhezyon gücünün test edilmesinde 
kullanılır. Bir birine dik açıyla çizilen 2 seri paralel çizikle 25 ya da 100 kareden 
oluşan bir desen oluşturulur. Çizilen alan, bir fırça ya da sert yüzeyler için 
yapışkan bant ile işleme tabi tutulduktan sonra değerlendirme tablosuyla 
karşılaştırılarak sınıflandırılır.
İŞ ALANI 

Koruyucu kaplamalar, Korozyon Kontrolü, Kaplama Laboratuvarları, Boya İmalatı, Yüzey İşlem, Toz Boya, 
Dekoratif Kaplama, Bina Bakımı

STANDARTLAR 

ISO 2409, ASTM D3359 

ÖZELLİKLER  

• Bıçak tutucusu, iki tekerlek (bilyalı rulmanlar) yardımıyla yüzeyden belirli bir mesafede tutulur.
Tekrarlanabilir test sonuçları garantilidir.

• Ergonomik şekilli sap
• Kesme bıçağının değiştirilmesi kolaydır
• Farklı kaplama kalınlıkları ve yüzeyleri için ve farklı standartlara uygun geniş bıçak ebadı yelpazesi

mevcuttur.

TEDARİK KAPSAMI

• Yumuşak kavrama kolu
• Sertleştirilmiş çelik kesici (tip değişebilir, aşağıdaki
tabloya bakınız)
• Naylon Fırça
• Işıklı büyüteç
• Yapışkan bant (çeliğe yapışma 4.3N / cm)
• Allen anahtarı
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SİPARİŞ BİLGİLERİ

AKSESUARLAR

SP3007 - Yapışkan Bant, tekli, çeliğe yapışma 4.3 N/cm 
SP3010 - Yapışkan Bant, 3'lü,  çeliğe yapışma 4.3 N/cm 
SP3020 - Yapışkan Bant, tekli,  çeliğe yapışma 7.6 N/cm 
SP1710 - Naylon Fırça
SP9700 - Işıklı büyüteç 2.5x 
SP1702 - Yedek bıçak ISO + ASTM 1mm 
SP1703 - Yedek bıçak ISO + ASTM 2mm 
SP1704 - Yedek bıçak ISO 3mm 
SP1705 - Yedek bıçak ASTM 1mm 
SP1706 - Yedek bıçak ASTM 1,5mm 

KULLANIM 

• Test edilecek yüzeyin sert ve sağlam olduğundan emin olun.
• Kaplama kalınlığı ve substrata bağlı olarak uygun bir bıçakla

birbirine dik iki kesim yapın. Bu kafes deseni oluşturur.
• Deseni, verilen fırçayla kafes deseninin her bir çapraz çizgisi

boyunca ileri geri birkaç kez hafifçe fırçalayın.
• Sadece sert substratlar için, test, kafes deseni üzerindeki bir

kesik kesime paralel yapıştırıcı bant uygulanarak uzatılabilir ve
0,5 ila 1 saniye içinde sabit bir şekilde çıkarılabilir. ISO'ya göre uygulandıktan sonra 5 dakika içerisinde 60 °
açıyla, ASTM'ye göre 90 saniyede (±30s)  180° açı ile.

• Gerekirse, büyüteci kullanarak kesim alanını dikkatlice inceleyin ve testi sınıflandırın.

Art-Nr. SP1680 SP1681 SP1682 SP1683 SP1684 SP1695 
Bıçaklar 6 6 6 11 11 No knife, 

kit only 
Kesme Aralığı 1mm / 0,039 inch 2mm / 0,079 inch 3mm / 0,12 

inch 
1mm / 
0,039 inch 

1,5mm / 
0,059 inch 

Standart ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO 2409 ASTM 
D3359 

ISO2409 ASTM 
D3359 
<2009 

ASTM 
D3359 
<2009 

Sert substratlarda
yüzey
kalınlığı 

0-60μm / 
0-2,4 mils

0-50μm / 
0-2 mils 

61-120μm / 
2,4-4,8 mils 

50-125μm / 
2-4,9 mils 

121-250μm 
/ 4,8-9,8 
mils 

0-50μm / 
0-2 mils 

50-125μm / 
2-4,9 mils 

Yumuşak substrat.
yüzey kalınlığı

- 0-60μm / 0-
2,4 mils 

Yedek bıçaklar SP1702 SP1703 SP1704 SP1705 SP1706 
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Classification Description Appearance of surface of cross-cut area 
from which flaking has occurred 
(example for 6 parallel cuts) ISO ASTM 

0 5B Kesimin kenarları tamamen pürüzsüzdür: kafesin karelerinin hiçbiri 
ayrılmaz.

1 4B Kesiklerin kesişme noktalarında kaplamanın küçük pullanması. Bir 
çapraz kesimin % 5'inden fazlasını etkilemez.

2 3B Kaplama, kenarlar boyunca ve / veya kesiklerin kesişme noktalarında 
pullanır. % 5'ten büyük, ancak % 15'ten küçük bir çapraz kesim alanı 
etkilenir.

3 2B Kaplama, kesiklerin kenarları boyunca kısmen veya tamamen büyük 
şeritler halinde pullanmış ve / veya kısmen veya tamamen karelerin 
farklı bölümlerinde pullanmıştır. % 15'ten büyük, ancak % 35'ten 
küçük bir çapraz kesim alanı etkilenir.

4 1B Kaplama, kesiklerin kenarları boyunca büyük şeritler halinde pullanmış 
ve / veya bazı kareler kısmen veya tamamen ayrılmıştır. % 35'ten büyük, 
ancak% 65'ten küçük bir çapraz kesim alanı etkilenir.

5 0B Sınıflandırma 4 ile sınıflandırılamayacak kadar çok pullanmış herhangi 
bir derece.

BAKIM

• Tasarımda sağlam olmasına rağmen, bu cihaz hassas işlenmiştir. Düşürmeyin veya üstüne vurmayın
• Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin.
• Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir

yöntemle temizlemeyin. Bu, agresif temizlik maddelerinin kullanılması gibi kalıcı hasara neden olabilir.
• Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayın.
• Kullanmadığınız zaman parçaları daima kutuda tutun.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Bıçak keskin bir objedir. Kullanırken dikkatli olunuz.

SORUMLULUK REDDİ

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında, 
bizden yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün 
hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak 
için çaba gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok 
faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün 
performansı için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir 
kayıp ya da zarar (bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul 
etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman 
değişebilir.
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