
A DeFelsko (USA) leszakításos tapadásmérő alkalmas különböző bevonatok tapadó szilárdságának mérésére 
laboratóriumi vagy helyszíni körülmények között. Jellemző 
felhasználása festékek, bevonatok, műgyanták tapadási 
erejének mérésére. A vizsgálat végezhető Ø 20 vagy Ø 50 
mm leszakító koronggal. A szabadalmaztatott megoldásnak 
köszönhetően a leszakító korong (baba) önbeálló, tehát 
önműködően beáll a húzó/leszakító erő irányában, így az 
mindig merőleges a felületre. 

A típus előnyei 

AT-A Automatic: automatikus funkciók. Egy elektronikusan vezérelt 
hidraulikus szivattyú végzi a leszakítást, amely a felhasználó által beállított, 
egyenletesen növekvő leszakító erőt fejt ki a bevonatra, így szabványos és 
felhasználótól független, megismételhető vizsgálatot biztosít. Kielégíti a 
vonatkozó magyar szabvány előírásait is. 

Tulajdonságok 

 Egyszerű, kézi működtetésű eszköz, nincs szükség külső áramforrásra, ideális
labor- és terephasználatra egyaránt

 Nagy, könnyen olvasható az LCD kijelző

 Pull Rate Indicator – erőnövekedési sebesség követése

 Egy gombnyomással változtathatóak mértékegységek, vagy bevihetőek az adatok
(pl. a baba mérete)

 Nem szükségesek átváltási diagramok, számolás - a műszer automatikusan kiszámítja az egységnyi felületre
eső nyomást

Tartós: 

 időjárásálló, por- és ütésálló

 tartozék a strapabíró hordtáska

 minőségi hidraulikus szivattyú, mely bármilyen helyzetben alkalmazható (vízszintes és függőleges felületen is)



Pontos: 

 minden készülék kalibrált, maximum eltérés: ±1%, NIST erőmérő cellák alapján

 önbeálló baba lehetővé teszi a pontos méréseket sima vagy egyenetlen felületen is

Sokrétű: 

 belső memória tárolja a maximális leszakítási erőt, leszakítóerő mértékét, a vizsgálat időtartamát, a baba
méretét maximum 200 mérésig

 opcionálisan kérhető PosiSoft szoftver, amelyen keresztül az adatok letölthetők a számítógépre, pl.
jegyzőkönyv készítéshez

 LCD kijelző psi-ben vagy MPa-ban kijelzi a nyomás értékét

A készülékcsomag tartalma 

 AT-A Positest automata tapadásmérő digitális kijelzővel

 Ø 20 mm-es alumínium babák (20 db)

 körkivágó szerszám a bemetszéshez

 koptatókő a felület-előkészítéshez

 ragasztókészlet

 kezelési leírás (angol, magyar)

 2 db AAA elem

 útmutató videó

Opcionális kiegészítők 

Ø 50 mm-es készlet 
 kivágó szerszám
 Ø 50 mm-es próba baba

kivágó készlet 50mm-es babához 

PosiSoft for Windows adatfeldolgozó software 

Ragasztó szett 

Leszakításos tapadásmérő kétféle kivitelben 

Ezeket a készülékeket a manuális és autómatikus kivitelben gyártják. Magyarországon az automatikus 
készülékkel végzett vizsgálat felel meg a szabványnak, és ez a készülék alkalmas teljes mértékben objektív 
vizsgálat elvégzésére. Miután a kivitelek közötti árkülönbség nem jelentős, ajánlott az autómatikus típus 
választása, hiszen az ezzelvégzett vizsgálatot a szabványra hivatkozva sokkal inkább igényleheti a megrendellő. 


