
TXT-300/TXG-320-as TESTEX felületi
érdesség-rögzítő szalag és mérő

A TXT-300-as TESTEX érdesség-rögzítő szalag képes a szemcseszórt felület profiljának pontosan
rögzítésére, ami a TXG-320-as érdesség-mérő készülékkel mérhetővé válik.

A szemcseszórási eljárás során alapvető fontosságú, hogy elérjük a megfelelő felületi profilt, biztosítva 
ezzel, hogy a felhordott festékrendszer megfelelő teljesítményt nyújtson.

A TXT-300-as TESTEX érdesség-rögzítő szalag el van látva egy védő papírral, amit el kell távolítani, 
mielőtt a szalagot felragasztanánk a szemcseszórt felületre, és azt arra rányomnánk. Miután a TESTEX 
szalagot eltávolítjuk a felületről, az megőrzi a szemcseszórt felület profilját (negatív lenyomat keletkezik 
– a ford. megj.), ami mérhető egy készülék segítségével (TXG-320) és az átlagos „völgy–csúcs” távolság 
számítható. A készüléket először le kell nulláznunk - pontosabban be kell állítanunk (a ford megj.) 50 
µm-ra, mivel figyelembe kell vennünk a szalag alapvastagságát, majd a szalagot be kell helyezni a mérő 
készülékbe (TXG-320), és a mozgatható ülőjét rá kell állítani a szalagra, majd a készülékkel el kell 
végezni a mérést.   

Ezzel az eljárással olyan nehezen hozzáférhető helyek profiljai is mérhetőkké válnak, amelyek más 
eljárással nem mérhetők, mint pl. csőbelső felületek érdessége. 

Igény esetén UKAS kalibrációs bizonylatot is tudunk biztosítani, a megfelelő költség fejében.  
Használható az ISO DIS 8503-3, BS 7079-CS, ASTM D 4417-C, NACE RP 0287-95 szabványok szerint. 
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A TXT-300-as TESTEX érdesség-rögzítő szalag és TXG-320-as érdesség-mérő
műszaki adatai

Cikkszám Termék Méréstarto-
mány, 
metrikus

Méréstarto-
mány,
angolszász

Elvégezhető
mérések 
száma

Műbizonylatok
cikkszáma

7863301
TXT-300 
TESTEX szalag; 
durva

20 – 50 µm 0,8 – 2,0 mils 50 7863011

7863302
TXT-300 
TESTEX szalag; 
durva, X

40 - 115 µm 1,5 – 4,5 mils 50 7863011

7863303
TXT-300 
TESTEX szalag; 
durva, X plusz

100 - 125 µm 4,0 – 5,0 mils 50 7863011

Kalibrációs
bizonylat

cikkszáma

7863200
TXG-320 
TESTEX 
érdesség-mérő 

7863205
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