HTC - the Innovators, not the imitators!

HTC
Hårdhetstestare för golv
Rätt verktyg till rätt golv

HTC:s golvtestare förenklar
valet av diamantverktyg vid
all slipning av golv.
Hur hårt eller mjukt är golvet som ska
slipas och vilket verktyg ska jag börja
med utan riskera att verktygen slits för
fort eller att de glasar? HTC:s hårdhetstestare ger dig en vägledning* till vilket
HTC verktyg som fungerar bäst på ditt
golv.
• Förenklar verktygsvalet
• Undviker högt verktygsslitage
• Undviker verktygsglasning
• Ger en effektivare slipning
• Ger en bättre ekonomi

!
MJUK BETONG

Slipguide för betongslipning
HTC:s senaste verktygsserier; S, M, H och X
syftar med sina namn på den typ utav
betong som de är optimala för. Från mjuk
till den hårdaste betongen. Skrapa och
jämför med tabellen nedan vilket verktyg
lämpar sig bäst.
MEDIUM BETONG

HÅRD BETONG

EXTREMT HÅRD
BETONG

SERIEN
Moh’s hårdhetstest
mellan 2-3

SERIEN

Beställ från HTC!
Art.nr 11610

Moh’s hårdhetstest
mellan 3-5

SERIEN
Moh’s hårdhetstest
mellan 5-7

SERIEN

Moh’s
hårdhetstest
mellan 7-9

* inget absolut svar eftersom alla golv är unika.
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Hårdhetstestare för golv
Rätt verktyg till rätt golv
Skraptest - Välj rätt verktyg

Genom ett enkelt skraptest avgör du golvets eller
betongens hårdhet i förhållande till ”Moh´s skala”. Börja
med de lägre numren på skrapstickorna och gå sedan
uppåt i skalan tills du repar golvet. Då du fått fram värdet
på skrapstickan använder du tabellen nedan för att se
vilken verktygsserie HTC rekommenderar till golvet som
du ska slipa.
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Moh’s skala
1

Talk

Moh’s hårdhetstest set innehåller:

2

Gips

• Fyra dubbelhövdade stickor med totalt 8st

3

Kalk

spetsar från 2 till 9 på Moh´s hårdhetsskala

4

Fluorite

• Hårdhetsplattor av olika material

5

Apatit

• Slipsten för att slipa teststickorna

6

Feltspat

7

Kvarts

8

Topas

9

Korundum

10

Diamant

• Magnet för att avgöra om ett mineral är
magnetiskt
• Instruktion på engelska
• Allt samlat i en låda

HTC’s verktygsserier i förhållande till Moh’s skala
S-serien

3-5

M-serien

5-7

H-serien

7-9

X-serien
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