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ELCOMÉTER nedvesfilm-vastagság mérők 
 

Nagyon fontos, hogy egy bevonat eléggé vastag legyen ahhoz, hogy az idő előtti tönkremenetelt 

megakadályozza, de egy bevonat túl vastagon történő felhordása idő-, és pénz-pocséklás. Ennélfogva, a 

bevonat vastagságának mérése alapvető. 
 

Annak érdekében, hogy a folyamatot kellőképpen irányíthassuk, gyakran kívánatos, hogy még akkor 

végezzünk méréseket, amikor a bevonat még nedves (még nem száradt meg).  

A nedvesfilm-vastagság mérése olyan esetekben is hasznos, ha a szárazfilm-vastagság csak roncsolással 

állapítható meg. Ha a bevonat szárazanyag-tartalma ismert, akkor a nedvesfilm-vastagság alkalmas ara, 

hogy következtessünk belőle a szárazfilm vastagságára. 

 

ELCOMÉTER 112 hexagonális nedvesfilm-vastagság mérő 
 

 ● Precíziós formátumú, saválló acélból készült,  

    hogy hosszantartó és újra használható legyen 
 

 ● Külön van metrikus és angolszász mértékegységgel  

     ellátott mérő 
 

 ● Vastagság-tartomány a mérőn: 

  25-től 3000 μm-ig, 

  1-től 120 mils/thou-ig 
 

 ● A magas felső határ lehetővé teszi olyan vastag  

     bevonatok mérését is, amelyek más módon nehezen  

     mérhetők 
 

 ● Alkalmazható az ISO 2808-7B, a BS 3900-C5 eljárás 7B, 

    valamint az ASTM D4414-A szabványok szerint 

 

 

Specifikáció és cikkszámok 
Leírás Egysoros fésű, hat oldallal, 36 foggal 

Súly: 65 g 

Oldalak száma: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Metrikus értékek (μm) 

25, 50, 75, 100, 125, 150 

175, 200, 225, 250, 275, 300 

350, 400, 450, 500, 550, 600 

650, 700, 750, 800, 850, 900 

1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 

2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 

Cikkszám: B112---1 

Az ELCOMÉTER-nek van 10 db-os alumínium hexagonális fésű-

egységcsomagja is, mind metrikus, mind angolszász mértékegységgel, 

hasonlóan a saválló kivitelhez. Cikkszáma: B112AL12473-3  
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ELCOMÉTER 115 nedvesfilm-vastagságmérő fésű 
 

 

 ● Precíziós formában, saválló acélból készül, hogy hosszantartó és újra hasznosítható  

     legyen 

 ● Metrikus és angolszász mértékegységgel is  

     rendelhető 

 ● Négy különböző vastagság-tartomány,  

     tíz fog/fésű 

 ● A teljes tartomány:  

    25-től 120 μm-ig 

    1-től 50 mils-ig 

 ● Az Ön cégének adataival is rendelhető!! 
 ● Egyetlen darab is rendelhető, vagy 4-es  

     egységcsomagokban (a megrendelő által megválasztott tartománnyal) 

 

 

 

 

Specifikáció és cikkszámok 
Leírás: 4 fésű, 4 skála tartomány, 10 fog/fésű 

Súly: 21 g 

Szállítási terjedelem: Fésű, bőr tok (4-es készletnél), vagy 

műanyag tok (egyetlen darab esetén)  

Cikkszám: Metrikus mértékegységgel (μm) 

     B11529451      25-330 

     B11529452      51-457 

     B11529453      51-762 

     B11529454      127-1270 

     B11529459W 
4-es egységcsomag (a megrendelő 

által megválasztott tartománnyal) 

 

 

 

 

ELCOMÉTER 120 nedvesfilm-vastagságmérő tárcsa 
 

 ● Folytonos skála, nincsenek fogak, +/- 5% pontosságot  

     eredményez a teljes skálán körben 

 ● Alkalmas mind sík, mind görbült felületek mérésére 

 ● A saválló acél alapanyag kopásmentes, hosszantartó 

     mérőműszert biztosít, amelyet oldószerrel mindig  

     le kell tisztítani, hogy újra használhassuk 

 ● Metrikus és angolszász mértékegységgel is  

    rendelhető 

 ● Alkalmazható az ISO 2808-7A, a BS 3900-C5 eljárás 7A, 

    valamint az ASTM D1212-91 A eljárású szabványok szerint 
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