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Oppervlakvoorbereiding - Profiel

Elcometer 122  Testex® Replica Tape
Elcometer 122 Testex tape bestaat uit een 
laagje schuim met bovenaan een harde 
kunststoflaag. 
De schuimkant wordt in het oppervlak geduwd om een 
permanente afdruk van het profiel te nemen dat met de 
Elcometer 124 diktemeter gemeten wordt.

Elcometer 122 Testex® tape is verkrijgbaar in vier 
profielbereiken. Het is belangrijk dat de gekozen tapewaarde 
overeenkomt met het te meten profiel.

• Voor profielen tussen 12 & 25 µm (0.5 & 1.0mils): 
Coarse minus tape

• Voor profielen tussen 20 & 38 µm (0.8 & 1.5mils): 
coarse tape

• Voor profielen tussen de 38 & 64 µm (1.5 & 2.5mils): 
gemiddeld coarse en 

• X-coarse tape

• Voor profielen tussen 64 & 115 µm (2.5 & 4.5mils): 
X-coarse tape

• Voor profielen hoger dan 115 µm (4.5mils): X-coarse 
plus tape

Elke rol bevat 50 tests.

NORMEN:
ASTM D 4417-C, BS 7079-C5, ISO 8503-5, NACE RP0287, 
SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

Technische specificaties

T12222498 Aandrukstaafje (pakket van 5 stuks)

Toebehoren

Beschrijving Profielklasse Artikelnummer
Metrisch Engelse maat 1 rol Pakket van 10 Pakket van 50 Pakket van 100

Elcometer 122 Coarse Minus 12 - 25µm 0.5 - 1.0mils E122----A1 E122----A10 E122----A50 E122----A100
Elcometer 122 Coarse 20 - 64μm 0.8 - 2.5mils E122----B1 E122----B10 E122----B50 E122----B100
Elcometer 122 X-Coarse 38 - 115μm 1.5 - 4.5mils E122----C1 E122----C10 E122----C50 E122----C100
Elcometer 122 X-Coarse Plus 116 - 127μm 4.6 - 5.0mils E122----F1 E122----F10 E122----F50 E122----F100
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Hoe een meting te doen met Testex® Replica Tape

1. Scheur een sectie van de 
tape van de rol, verwijder de 
beschermtape en behoud de 
achterkant voor toekomstig 
gebruik.

2. Plak de tape op het 
testoppervlak, en wrijf met het 
bijgeleverde roerstokje over 
het centrale deel, of gebruik 
een pen, potlood of een ander 
rond object tot donkere plekken 
verschijnen. Dit geeft een 
replica van het oppervlak.

3. Gebruik makend van een 
micrometer zoals de Elcometer 
124 diktemeter, meet de dikte 
van het centrale gedeelte van 
de replica tape en trek 50 µm 
(2 mils) van de meting af. Dit 
resulteert in het piek-dal profiel. 
Schrijf de waarde op de tape.

4. Als de waarde binnen de 
waarde op de paarse band 
van de coarse tape valt  
(38 -64 µm), herhaal de 
test zoals in stap 2 gebruik 
makend van de extra coarse 
tape en neem het gemiddelde 
van de twee waarden.

5. Als de tape vereist is voor 
referentie in de toekomst, 
herplaats de beschermtape 
om het ingedrukte profiel te 
behouden.


