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غیر باألحبار بالتزوید السوق متطلبات مع تماشیا
الحبر خلطات صنع 1980 عام من اعتبارا تم السامة،
العدید أن من الرغم وعلى المتطلبات. ھذه تلبي التي

بكونھا الیوم توصف األخرى المصنعة الشركات أحبار من

یستبعد ال ھذا أن إلى اإلشارة تجدر فإنھ سامة، غیر
افتراض الممكن من كان إذا خاصة الصحة، على ضرر وجود

2020 عام في حدیثا تم ملصق. وجود عدم بسبب ذلك
®arcotest بالصحة المضر غیر االختبار حبر تطویر

األخضر اللون خالل من علیھ التعرف ویتم ،ORGANIC
arcotest GmbH شركة تحظى األخضر. المنتج وجسم للحبر

المتخصصة المھنیة األوساط في للغایة جید بصیت الیوم
فیما الصناعیة الطبقات من العدید وفي

بمساعدة األسطح األسطح/طاقة توتر تحدید بمنتجات یتعلق
االختبار. أحبار

االختبار ألحبار مصنعة شركة ھي arcotest GmbH شركة
األسطح من العدید على األسطح طاقة أو األسطح توتر لقیاس

والمعدن. والسیرامیك والزجاج البالستیك من المصنوعة
دمجھا وتم مستقلة، كشركة 2003 عام في الشركة تأسست
الشركة عن نشأت arcotest GmbH شركة في حینذاك
التي ،Fritz Bloss Industrievertretungenالفردیة

،1980 عام في arcotest GmbH شركة ،1976 عام في تأسست
لإلكلیل األولیة المعالجة ألجھزة مصنعة شركة وھي
المعالجة نتائج تقییم من للتمكن واللھب. والبالزما

االختبار أحبار استخدام تم األمثل، النحو على األولیة
الملونة االختبار أحبار صنعت الغرض. لھذا المطورة

،DIN 53364/ ISO لمعیار8296 وفقا ھذه األزرق باللون
سامة. مواد أنھا على الیوم تصنیفھا بذلك وینبغي



سيء تبلیل
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االختبار ألحبار مصنعة شركة ھي arcotest GmbH شركة

القیاس طرق

المعادن، مجال في
عملیة حسب وذلك بالزیت، ما نوعا ملوثة األسطح تكون

ینبغي تنظیف بعملیات القیام یستدعي مما التصنیع،
أیضا االنتباه ینبغي حیث وبدقة، بسرعة نتائجھا تحدید
على بالتساوي دوما موزعا یكون ال التلوث ھذا أن إلى

األسطح.
أسطح على عادة البالستیكیة المواد تحتوي ال

حقن في أو رقائق شكل على تصنیعھا تم سواء متسخة،
وخاصة المادة، حسب معالجتھا تتم كقوالب. اللدائن

للطباعة كیمیائیا أو فیزیائیا أولیفینات، البولي
المطلوبة. القیم إلى السطح توتر لتوصیل واللصق، والطالء

بحجم عبوات في متوفرة االختبار أحبار
المخزون. من متوفرة وھي قلم، شكل في أو 10مللیلتر

تكنولوجیا قسم في في العمالء أسئلة على الرد یتم
العینة. فحوصات إجراء یمكن كما وجیز، وقت التطبیقات

تقبل حیث خاصة. شروط أي االختبار أحبار صالحیة تتطلب ال
بشكل مقیدة االستخدام قابلیة إن أشھر. 6 بعد عام بشكل
حیث األسطح، من إزالتھ یمكن الذي بالتلوث فقط عام
عود باستخدام كبیر حد إلى التأثیر ھذا استبعاد یمكن

االستخدام. وحید أذن

(OFS) األسطح (OFE)/توتر األسطح طاقة تحدید یمكن
- الزجاج - البالستیك من المصنوعة الصلبة لألجسام
بذلك االختبار. أحبار باستخدام المعدن - السیرامیك

الطباعة أجل من األسطح التصاق إمكانیة تحدید خاصة یتم
الترطیب. نمط بواسطة الطالء - اللصق -

على االختبار أحبار تطبیق خالل من OFS األسطح توتر تحدید یتم
بضعة بطول خط بوضع وذلك تقییمھا، المراد األسطح
في الخط تراجع إذا الحبر. خط تغیر ومراقبة سنتیمترات

فإن - الحبر خصائص على اعتمادا - ثوان 4 أو 2 غضون
وعلى االختبار. حبر توتر من أقل االختبار سطح توتر

سطح توتر أن تبین الخط عالمة تفرق فإن ذلك، من العكس
السطح. توتر من أقل المطبق الحبر

الخط یتغیر لم إذا
السطح توتر قیمة إلى الوصول تم فقد المالحظة، وقت خالل

قلیال. أعلى أو بالضبط
األحبار نفس استخدام یمكن

أو البالستیك أو المعدن على سواء القیاسات، لجمیع
في سواء حد على استخدامھا ویمكن األخرى. المواد

المختبر. في وكذلك اإلنتاج
التماس زاویة قیاس أجھزة تستخدم

ألن نظرا فقط، المختبرات في غالبا كبدیل
متخصصا موظفا وتتطلب طویال وقتا تستغرق القیاسات

الستخدامھا.
المواد من خلیط عن عبارة االختبار أحبار

وبالتالي تدریجي، بشكل ضبطھا یمكن التي الكیمیائیة
مللي 105 و 18 بین یتراوح كبیر، كشف نطاق على تتوفر

األسطح. لتقییم (داین/سم)، نیوتن/م

اللؤلؤ) (تشكل للماء مقاومة أسطح توجد بسیط، كمثال
وتجعلھ نیوتن/م) مللي 73) الماء تمتص التي وتلك
قیم یتوقع حیث بینھما، الحاالت جمیع وھناك ینتشر،

حبر خصائص حسب نیوتن/م، مللي 38 من أعلى جیدة التصاق
الدھان. أو الصمغ أو الطباعة



عامة معلومات

المعادن:
األسطح. نظافة تقییم

التنظیف سوائل استخدام إمكانیة تقییم

االختبار أحبار/أقالم تطبیقات

البالستیك
المعالجة من لمزید التفعیل طاقة تحدید

التبلیل) الطالء، اللصق، الطباعة، عند (مثال

ذلكالمواد غیر إلى المعادن/البالستیك/السیرامیك….

السطح على األصابعأوساخ بصمات االلتصاق، موانع تشحیم، مواد الزیوت
مضادات غبار، زیوت،

السطح األولیةتنظیف/معالجة الماء/المذیب/المعالجة مع البالستیك:
الفیزیائیة األولیة اإلكلیل/البالزما/المعالجة المعادن:

للسطح) عام تنظیف إجراء ھنا (یشترط

معالج) غیر (سطح السطح السطح/توتر نیوتن/مطاقة مللي 25-35 المعادن:
أعلى أو نیوتن/م مللي 38> البالستیك:

معالج) (سطح السطح السطح/توتر للنظافة)طاقة الدنیا (القیمة نیوتن/م مللي 38 من
المعالجة) لمواصلة المستھدفة (القیمة نیوتن/م مللي 44 من
الھواء. في أكسید طبقة تكون بسبب وذلك وحده، بالتنظیف

نیوتن/م) مللي 100 <) للمعادن الطبیعیة السطح لطاقة الوصول
یمكن ال

arcotestCLEANER. منتج باستخدام مثالي تنظیف
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بأحبار االختبار (OFS) األسطح (OFE)/توتر األسطح طاقة
االختبار

والترطیب. اللصق في حاسمة وھي والطباعة، والطالء اللصق مثل التقنیة، العملیات من العدید في مھما دورا األسطح طاقة تلعب التخزین. مدة
مع یتناقص والذي محدد سطح توتر سطح/ طاقة على النظیفة الحالة في صلبة مادة كل تحتوي

الصلبة. المادة على معینة سطح بطاقة اختبار سائل تطبیق یتم حیث التماس. زاویة خالل من مباشر غیر بشكل إال الصلبة، للمادة السطحیة الطاقة
تحدید یمكن ال السوائل، مع بالمقارنة األخرى. التركیبات أو DIN 53364/ ISO لمعیار8296 وفقا االختبار بأحبار ذلك یظھر داین/سم. و

نیوتن/م مللي بوحدة األسطح طاقة إلى اإلشارة تتم



arcotest.® أذن عود باستخدام للمعادن بالنسبة دوما یوصى
تطبیق. كل بعد جدیدة أذن أعواد استخدام یجب

التطبیق

معالج غیر سطح
متسخ سطح
سيء تبلیل

معالج سطح
نظیف سطح
جید تبلیل
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األوساخاالستخدام نقل إعادة عند الحبر. استخدام على ذلك یعتمد
قیم تغیر من التحقق فینبغي األقالم، أو الزجاجات إلى

القیاس.

التطبیق المعلومات من المزید

بالنسبة arcotest® القطنیة األعمدة استخدام ینبغي
غیر المتداولة القطنیة األعمدة النظیفة. غیر للمعادن

عند احرص تجمیلیة. زیوت على تحتوي فھي مناسبة،
من بالفرشاة التطبیق غرار على قطنیة، أعواد استخدام
أي متساویة، بكمیات التطبیق یتم أن على الزجاجة،

في طفیفة اختالفات فستظھر وإال جدا، سمیك غیر بشكل
قلیال أعلى قیمة السمیكة الكمیات تظھر أن (یمكن العرض

الضئیلة). من نیوتن/متر) مللي 1)

في القلم أو القطنیة الفرشاة/األعمدة حواف تراجعت إذا
القیاس فكرر الحبر، خصائص حسب ثوان 4 أو 2 غضون

الخارج، نحو الحواف اتجھت إذا التالیة. األقل بالقیمة
الخط توقف إذا التالیة. األعلى بالقیمة القیاس فكرر

تم قد یكون الحبر، خصائص حسب ثوان 4 أو ثانیتین لمدة
األسطح. توتر إلى الوصول

اختبارھا المراد الصلب الجسم حالة

التطبیق/الوضع

مئویة درجات 10 +/- عن الحرارة درجة انحراف
نیوتن/م. مللي 1 +/- السطح توتر في تغیر ینتج

(ارتداء األسطح. توتر من األصابع بصمات تقلل قد
قفازات)

النتیجة

متساوي متناسق، خط 1.

تبلیل) یوجد ضعیف/ال (تبلیل قطرات، تكون 2.

الحبر تمدد 3.

على الموجودة الضبط قیمة إلى األسطح توتر وصل 1.
قلیال. أعلى ھو أو الزجاجة

المسبقة. المعالجة أو التنظیف معاودة نظیف، غیر 2.
الحبر. قیمة من أقل األسطح توتر

الحبر قیمة من أعلى األسطح توتر 3.

الصالحیة الحبر/القلم.مدة فتح بعد أشھر أغلق6 مختلفة. بدرجات االختبار أحبار مكونات تتبخر
االستخدام. بعد بإحكام واألقالم الزجاجات
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األسطح األسطح/توتر طاقة قیاس
االختبار االختبار/أقالم أحبار مع الصلبة لألجسام

مختلفة بقیاسات المحددة القیم مقارنة یمكن ال
أحبار بسالسل أو القطنیة) األعمدة (األحبار/األقالم/

كافیة. بدقة البعض بعضھا مع االختبار
الحبر! من (لون) فقط واحد نوع استخدام یرجى

حبر/أقالم
نیوتن/م، مللي 30-46 عضوي: arcotest®

لالئحة وفقا ملصق یوجد ال بالصحة، مضر غیر سام، (غیر
الخطرة سام)المواد (غیر نیوتن/م، مللي 22-60 زھري: arcotest®

(CLP )2008/1272 رقم (EG)
24-57 (سام نیوتن/م، مللي 18-105 أزرق: arcotest®

و DIN ISO 8296 لمعیار وفقا ملینیوتن/م)
ASTM D 2578-99a

القیاس أداة

قیاس حرارة درجة
الصلبة واألجسام مئویةالمحیط /3-°درجة + مئویة 20°درجة

عاریة. بأیدي األسطح لمس مطلقا ینبغي ال

االختبار حبر في قطنیا عمودا أو فرشاتا اغمس الحبر:
الزجاجة. عنق في وامسحھ

مم 40 حوالي ضع الحبر/األقالم:
یجب مسبقا. الموضوع الحبر أثر لمس دون قلیال بالضغط
استخدم ومتواصل. متناسق خط شكل على الحبر خط تطبیق

شدیدة األسطح على arcotest® القطنیة األعمدة
فقط. واحدة مرة االتساخ/المزیتة

ثانیتان. نیوتن/م مللي 46 حتى 30 عضوي: arcotest®
ثانیتان. نیوتن/م مللي 105 حتى 18 أزرق: arcotest®
ثانیتان. نیوتن/م مللي 26 حتى 22 زھري: arcotest®

ثوان. 4 نیوتن/م مللي 44 حتى 28

ثانیتان. نیوتن/م مللي 60 حتى 45

الحبر) وضع (بعد المالحظة وقت



ھذه تتغیر فقد األسطح، على األسطح توتر فحص تم إذا
تساھم حیث األدنى. القیم نحو وتكرارا، مرارا القیم
توتر ینخفض إذ ذلك، في المؤثرة العوامل من العدید
األسطح. تفعیل عند البالستیك مجال في دوما األسطح
حیث مختلفة، عوامل على التغییر حدوث مدة تعتمد
أسابیع. بضعة إلى أیاما عموما التغییرات تستغرق

مواصلة قبل األسطح توتر قیم من التحقق دائما یجب
تم التي بالقیم ومقارنتھا العمیل لدى المعالجة

قبل Arcotest® لمنتج المصنعة الشركة قبل من قیاسھا
أخرى، مرة األسطح توتر قیم رفع إمكانیة ھناك الشحن.

واالكلیل، الفیزیائیة، الطرق استخدام یمكن حیث
بالغسیل التنظیف عملیة تكرار والبالزما. واللھب،

المعالجة طرق كانت إذا خاصة منھا، جدوى ال والتجفیف
توتر في كبیرة زیادة تحقیق من تمكن الفیزیائیة

المتكرر. الغسیل مع ینجح ال الذي األمر وھو األسطح،

الصلبة األجسام أسطح توتر

في: المؤثرة العوامل تتمثل

االختصار mN/m bمئویة 20 حرارة درجة في نیوتن/م مللي
ei 20 °C المواد

البالستیك

PE 32 إیثیلین البولي

PP 30 بروبیلین البولي

PE, PP, PB 30 بروبیلین، بولي إیثیلین، (بولي أولیفینات البولي
بوتین بولي / بیوتیلین بولي

PVC 40 كلورید فینیل بولي

PS 38 البولیسترین

PUR 37 یوریثین البولي

PET 44 تیرفثاالت إیثیلین البولي

PU 45 45 بوتادین بولي

PTFE 21 تترافلوروإیثین بولي

PAN 46 أكریلونیتریل بولي

PES 47 إیثیروسولفون بولي

PC 42 كربونات البولي

PF 42 فورمالدیھاید الفینول راتنج

22 سیلیكون

45 الراتنجات إیبوكسي

41 األلومنیوم رقائق

73 الزجاج

43-46 فوالذ

38 من بدءا المواد نظافة أجل من األسطح لتوتر المرجعیة القیمة
ذلك) غیر إلى سیرامیك، زجاج، (معدن،

الطبیعي األسطح توتر لـ للمواد المرجعیة القیم

للمادة الكیمیائیة التركیبة -
كانت سواء موضوعة المواد تكون عندما التخزین مدة -

مفعلة أو نظیفة أو متسخة -

التخزین أثناء التلوث إمكانیات
الوقت مرور مع المعدنیة األسطح تأكسد -

العمیل إلى المصنعة الشركة من المواد نقل شروط -
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ORGANICاالختبار أحبار

سوائل إال ھي ما ®arcotest ORGANICاالختبار أحبار إن
وقد األخضر. باللون مصبوغة محدد سطحي لتوتر اختبار

تحتوي وال سامة غیر أحبار توفیر أجل من خصیصا طورت
ملصق خالل من إلیھا باإلشارة جدیرة خطیرة مواد على
®arcotest ومعالجة تطبیق ویخضع الخطرة. المواد

أحبار 8296. ISO أو 53364 DIN المواصفة إلى ORGANIC
لالئحة وفقا الملصقات من خالیة العضویة االختبار

تتوفر (CLP )2008/1272 رقم (EC) الخطرة المواد
أو زجاجات شكل في ORGANIC ®arcotest االختبار أحبار

(داین/سم). نیوتن/متر مللي 46 إلى 30 من أقالم
سام غیر •

بالبیئة مضر
غیر •

الخطرة مواد
ال ملصق ضع

و یستلزم ال
•

بالصحة مضر
غیر •
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ORGANIC االختبار أقالم

Jumbo ORGANIC االختبار أقالم

mN/m30 - 46

mN/m30 - 46

نیوتن/متر مللي 46 إلى 30 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 0,5 -/+ الدقة •

ثوان 2 المراقبة: زمن •
في أو مل و250 و100 10 بسعة زجاجات في متوفرة •

منھا لكل مل 10 بسعة زجاجات 7 من مجموعات

زجاجات في ORGANIC أحبار

مم 15

mN/m30 - 46
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نیوتن/متر مللي 46 إلى 30 من متوفرة •
نیوتن/متر 1,0مللي -/+ الدقة •

ثوان 2 المراقبة: زمن •
االستخدام سھلة •

لالنسكاب قابلة غیر •
في أو وثمانیة وسداسیة رباعیة مجموعات في متوفرة •

منھا لكل مل 5 محتوى ذات فردیة أقالم

نیوتن/متر مللي 46 إلى 30 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 1,0 -/+ الدقة •

ثوان 2 المراقبة: زمن •
مم 15 الشرطة عرض •

كبیرة مساحات الختبار مثالیة •
من مجموعات في متوفرة •

مل 17 بسعة فردیة كأقالم أو أقالم 8 و و6 4

مم 5
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PINK االختبار أحبار

سطحي توتر ذات اختبار سوائل ھي PINK االختبار أحبار
تطویرھا تم وقد الوردي. باللون ممیزة وھي محدد،

یمكن سامة. غیر اختبار أحبار على للحصول خصیصا
كبدیل ھذه االختبار وأقالم PINK اختبار أحبار استخدام

على والتعامل التطبیق یعتمد حیث ، BLUE اختبار ألحبار
. ISO8296 أو DIN53364

أقالم. أو زجاجات في PINK االختبار أحبار وتتوفر
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mN/m22 - 60

mN/m22 - 60

مم 5

نیوتن/متر مللي 60 إلى 22 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 1,0 -/+ الدقة •

ثانیتان نیوتن/متر: مللي 28 إلى 22 من المالحظة وقت •
ثوان 4 نیوتن/متر: مللي 44 إلى 28 من المالحظة وقت •
ثانیتان نیوتن/متر: مللي 60 إلى 45 من المالحظة وقت •

االستخدام سھلة •
لالنسكاب قابلة غیر •

مل 5 بسعة فردیة كأقالم أو أقالم 8 و و6 4 من مجموعات في متوفرة •

نیوتن/متر مللي 50 إلى 30 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 1,0 -/+ الدقة •

ثوان 4 نیوتن/متر: مللي 44 إلى 30 من المالحظة وقت •
ثانیتان نیوتن/متر: مللي 50 إلى 46 من المالحظة وقت •

مم 15 الشرطة عرض •
كبیرة مساحات الختبار مثالیة •

مل 17 بسعة فردیة كأقالم أو أقالم 8 و و6 4 من مجموعات في متوفرة •

PINK االختبار أقالم

نیوتن/متر مللي 60 إلى 22 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 0,5 -/+ الدقة •

ثانیتان نیوتن/متر: مللي 28 إلى 22 من المالحظة وقت •
ثوان 4 نیوتن/متر: مللي 44 إلى 28 من المالحظة وقت •
ثانیتان نیوتن/متر: مللي 60 إلى 45 من المالحظة وقت •
في أو مل و250 و100 10 بسعة زجاجات في متوفرة •

منھا لكل مل 10 بسعة زجاجات 7 من مجموعات

زجاجات في PINK أحبار

مم 15
mN/m30 - 50

PINK Jumbo االختبار أقالم



وفقا نیوتن/متر مللي 72 إلى 30) سوائل عن عبارة BLUE اختبار أحبار
باللون محدد سطحي بتوتر (DIN 53364 ASTMو 2587 JISKو 6768 مع یتوافق ISO8296 لمعیار

بمجرد اختبارھا المراد للمادة السطحي التوتر تحدید یتم األزرق.
18,4 من یتراوح نطاق في متوفرة وھي االختبار. بأحبار مسحھا

إلى 18,4 من یتراوح السطحي. التوتر من نیوتن/متر مللي 105 إلى
في علیھا الحصول ویمكن السطحي. التوتر من نیوتن/متر مللي 105
24 من سامة تكون نیوتن/متر). مللي 72 إلى 28) أقالم أو زجاجات

نیوتن/متر مللي 57 إلى

نیوتن/مت مللي 72 إلى 30) سوائل عن عبارة BLUE اختبار أحبار
بتوتر (DIN 53364 ASTMو 2587 JISKو 6768 مع یتوافق ISO8296 لمعیار وفقا

السطحي التوتر تحدید یتم األزرق. باللون محدد سطحي
االختبار. بأحبار مسحھا بمجرد اختبارھا المراد للمادة

مللي 105 إلى 18,4 من یتراوح نطاق في متوفرة وھي
في علیھا الحصول ویمكن السطحي. التوتر من نیوتن/متر

نیوتن/متر). مللي 72 إلى 28) أقالم أو زجاجات
نیوتن/متر. مللي 57 إلى 24 من سامة تكون

نیوتن/متر. مللي و105 و90 و84 و76 18 اللون: عدیمة
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BLUE االختبار أحبار



mN/m 18 - 105

مم 5

mN/m28 - 72

نیوتن/متر مللي 105 إلى 18,4 من متوفرة •
نیوتن/متر مللي 0,5 -/+ الدقة •

ثانیتان القراءة وقت •
مل و250 و100 10 بسعة زجاجات في متوفرة •

منھا لكل مل 10 بسعة زجاجات 7 من مجموعات في تتوفر كما

واحدة خطوة في نیوتن/متر مللي 60 إلى 28 من متوفرة •
خطوتین في نیوتن/متر مللي 72 إلى 62 من تتوفر وكذلك •

نیوتن/مترو مللي 1,0 -/+ الدقة •
ثانیتان القراءة وقت •
االستخدام سھلة •

لالنسكاب قابلة غیر •
مل 5 بسعة فردیة كأقالم أو أقالم 8 و و6 4 من مجموعات في متوفرة •

زجاجات في BLUE أحبار

BLUEاالختبار أقالم

13arcotest GmbH



للنظر الالفت األحمر اللون بفضل الجیدة القراءة میزة •

QUICKTEST 38® RAPIDTEST 38®

RAPIDTEST 38®Jumbo

االستخدام سھلة •
االستخدام سھلة البوليأولیفینات من سریعة لعینات •

مثالیة االختبار لنتائج دائم عرض •

QUICKTEST 38®Jumbo
أفضل لوني عرض •

مم 15 أكبر: شریط عرض •

مل 15 قلم: لكل المحتوى •

كبیرة مساحات ذات رقاقات الختبار مثالیة •

المائیة للكائنات سامة غیر •
للعین ضررا تسبب ال •
بالصحة ضارة غیر •

أولیفینات للبولي المسبقة المعالجة كانت إذا ما لتحدید ®38 QUICKTEST أقالم تستخدم
السائل یظل تأثیرا. أظھرت قد بیوتلین) والبولي إیثیلین والبولي بروبلین (البولي

أكثر، أو نیوتن/متر مللي 38 حوالي یبلغ سطحي توتر عند متواصال خطا القلم في الموجود
أقالم باستخدام المرسوم الخط یجف أقل. السطحي التوتر مستوى كان إذا یتقطع أنھ إال

لمسحھ. داع فال لذا ثوان؛ غضون في ®38 QUICKTEST

مم 5

تنبیھ:
®38 QUICKTEST اختبار سوائل تحتوي

ھذه تؤثر أن الممكن ومن مذیبات. على ®38 RAPIDTESTو
والطالء للمذیبات الحساسة المواد على المذیبات
للنتائج! تفسیر سوء عنھ ینتج مما السطحي،

14 arcotest GmbH

مم 15 مم 15

مم 5



االختبار. أحبار الستعمال
سم. 15 بطول عود 100 ، اختباره تم •

المتسخة. األسطح على واحدة مرة لالستخدام مخصصة •
مل. 250 بسعة الزجاجات مع للتعامل مثالیة •

القطن أعواد

االختبار. نمط على أفضل بشكل للتعرف
وحبر القیاس سطح بین المنخفض التباین مع یستخدم

الداكن. الداكن/الحبر البالستیك المثال سبیل على االختبار،
سم. 7 الطول

األسطح على النظافة مستوى لتحسین یستخدم اإلیثیلي. الكحول على قائم مذیب محلول ھو
یمكن ،arcotestCLEANER محلول بفضل البالستیكیة. واألسطح والزجاج المعادن مثل المختلفة

األسطح تكوینات ألن نظرا االختبار. حبر بمسح وذلك المختبرة األجزاء استخدام إعادة
استخدام. كل قبل المالءمة اختبار إجراء یجب عندئذ تماما، مختلفة

األسطح تنظیف خالل من أفضل نظافة •
اإلیثیلي الكحول أساس على قائم مذیبات نظام •

مزعجة رائحة ال •
كبیرة بسرعة یجف •

اللصق قوة من یزید وربما واحدة بخطوة التنظیف یمكنھ •
المستخدمة االختبار أحبار تنظیف سھولة •

مل 250 بسعة ألومنیوم زجاجات في متوفر •

االختبار مصباح

arcotestCLEANER
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arcotest® ORGANIC نقل حقیبة

والصغیرة العضویة/الحیویة arcotest® حقائب تطویر تم
النفط استخدام عن كلیا تخلینا لقد arcotest حدیثا.

93% بنسبة الحقیبة تتكون الخضراء حقائبنا تصنیع عند
والشموع الغلكوز، مثل المتجددة، الخام المواد من
الطبیعیة. واأللیاف المعدنیة والمواد الطبیعیة،

التدویر. إلعادة كلیا قابلة الحقیبة

االختبار. حبر زجاجات وتخزین لنقل
االستخدام. أثناء الزجاجات لتخزین مثالیة

صغیرة نقل حقیبة
غرفة وواحدة مل 10 بسعة اختبار حبر زجاجات 7 لحمل مخصصة

أقالم) 4 من (مجموعة االختبار أقالم لتطبیق منفصلة

اختباریة حبر زجاجات 7 لحمل مخصصة صغیرة نقل حقیبة
القطنیة للمسحات إدخال صندوق مل 10 منھا كل سعة

كبیرة نقل حقیبة
10مل. سعة االختبار حبر زجاجات من زجاجة 24 لحمل مخصصة

نقل حقیبة
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المحتویات: علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 44 - 32 A طقم PINK •

arcotestCLEANER 250 مل •
القطن أعواد •

المحتویات: علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 56 - 28 A طقم BLUE •

• arcotestCLEANER 250 مل •
القطن •أعواد

قطع 9 - PINK arcotest®
صندوق مجموعة

قطع 9 - BLUE arcotest®
صندوق مجموعة

المحتویات: علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 44-32 طقم ORGANIC •

القطن أعواد •

قطع 8 - ORGANIC arcotest®
صندوق مجموعة
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زجاجات في ORGANICاالختبار أحبار

ORGANIC االختبار أقالم

ORGANIC Jumboاالختبار خطوتینأقالم في نیوتن/متر مللي 46 إلى 30 من تتوفر وكذلك

// نیوتن/م مللي ± 1,0 الدقة // الخطرة المواد ملصق وضع یستلزم ال

نیوتن/م مللي ± 1,0 الدقة // الخطرة المواد ملصق وضع یستلزم ال // نیوتن/م مللي 46 حتى 30

قیاسي معدل
نیوتن/م مللي 32 34 36 38 40 42 44

مل 10 سعة عبوات 7
40.20000.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

PET 10 مل
نیوتن/م يللم 46 حتى 30

الغذاء بقطاع خاص إصدار
40.204XX.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

مفتوح معدل
نیوتن/م مللي 46 حتى 30

اختیاركم من مل 10 بحجم زجاجات 7
40.20001.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

10 مل
نیوتن/م مللي 46 حتى 30

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.201XX.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

250 مل
نیوتن/م مللي 46 حتى 30

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.203XX.0 الصنف رقم

40.203XX.0 (SE) الصنف رقم

100 مل
نیوتن/م مللي 46 حتى 30

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.202XX.0 الصنف رقم

40.202XX.0 (SE) الصنف رقم

أقالم 8 من STANDARD طقم

نیوتن/م مللي 32 34 36 38 40
42 44 46

8 االختبار أقالم
40.25000.0 الصنف رقم

أقالم 8 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
8 اختیاركم من اختبار أقالم
40.25001.0 الصنف رقم

أقالم 6 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
6 اختیاركم من اختبار أقالم
40.25002.0 الصنف رقم

أقالم 4 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
4 اختیاركم من اختبار أقالم
40.25003.0 الصنف رقم

االختبار أقالم
نیوتن/م مللي 46 حتى 30

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.251XX.0 الصنف رقم

أقالم 8 من STANDARD طقم

نیوتن/م مللي 32 34 36 38 40
42 44 46

8 االختبار أقالم
40.26000.0 الصنف رقم

أقالم 8 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
8 اختیاركم من اختبار أقالم
40.26001.0 الصنف رقم

أقالم 6 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
6 اختیاركم من اختبار أقالم
40.26002.0 الصنف رقم

أقالم 4 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 46 حتى 30
4 اختیاركم من اختبار أقالم
40.26003.0 الصنف رقم

االختبار أقالم Jumbo
نیوتن/م للي 46 حتى 30

40.261XX.0 الصنف رقم

نیوتن/م مللي ± 0,5 الدقة // فرشاة دون // الخطرة المواد ملصق وضع یستلزم ال // نیوتن/م مللي 46 حتى 30
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قیاسي معدل A
نیوتن/م مللي 32 34 36 38 40 42 44

مل 10 سعة عبوات 7
40.60000.0 فرشاة مع , الصنف رقم
40.60000.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

زجاجات في PINKاالختبار أحبار

PINK االختبار أقالم

PET 10 مل
نیوتن/م مللي 44 حتى 32

الغذاء بقطاع خاص إصدار
40.700XX.0 فرشاة مع , الصنف رقم
40.700XX.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

مفتوح معدل
نیوتن/م مللي 60 حتى 22

اختیاركم من مل 10 بحجم زجاجات 7
40.60001.0 فرشاة مع , الصنف رقم

40.60001.4 فرشاة ,دون

10 مل
نیوتن/م مللي 60 حتى 22

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.601XX.0 فرشاة مع , الصنف رقم
40.601XX.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

100 مل
نیوتن/م مللي 60 حتى 22

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.602XX.0 الصنف رقم

40.602XX.0 (SE) الصنف رقم

250 مل
نیوتن/م مللي 60 حتى 22

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.603XX.0 الصنف رقم

40.603XX.0 (SE) الصنف رقم

أقالم 8 من STANDARD طقم

نیوتن/م مللي 30 32 34 36 38
40 42 44

8 االختبار أقالم
40.45001.0 الصنف رقم

أقالم 8 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 60 حتى 22
8 اختیاركم من اختبار أقالم
40.45000.0 الصنف رقم

أقالم 6 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 60 حتى 22
6 اختیاركم من اختبار أقالم
40.45002.0 الصنف رقم

أقالم 4 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 60 حتى 22
4 اختیاركم من اختبار أقالم
40.45003.0 الصنف رقم

االختبار أقالم
نیوتن/م مللي 60 حتى 22 mN/m
والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.451XX.0 الصنف رقم

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 نیوتن/م مللي قیاسي ضبط
22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 نیوتن/م مللي خاص ضبط (SE)

30 32 34 36 38 40 42 44 نیوتن/م مللي قیاسي ضبط
22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 - 60 نیوتن/م مللي خاص ضبط (SE)

PINK Jumbo االختبار أقالم
سامة لیست // نیوتن/م مللي ± 1 الدقة // نیوتن/م مللي 50 حتى 30

أقالم 8 من STANDARD طقم

نیوتن/م مللي 30 32 34 36 38
40 42 44

8 االختبار أقالم
40.46000.0 الصنف رقم

أقالم 8 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 50 حتى 30
8 اختیاركم من اختبار أقالم
40.46001.0 الصنف رقم

أقالم 6 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 50 حتى 30
6 اختیاركم من اختبار أقالم
40.46002.0 الصنف رقم

أقالم 4 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 50 حتى 30
4 اختیاركم من اختبار أقالم
40.46003.0 الصنف رقم

االختبار أقالم Jumbo
نیوتن/م مللي 50 حتى 30

40.461XX.0 الصنف رقم

19arcotest GmbH

المنتج على عامة نظرة

سامة لیست // نیوتن/م مللي ± 1 الدقة // نیوتن/م مللي 60 حتى 22

سامة لیست // نیوتن/م مللي ± 0,5 الدقة // نیوتن/م مللي 60 حتى 22



زجاجات في BLUEاالختبار أحبار

BLUE االختبار أقالم

28 32 35 38 41 44 48 56 نیوتن/م مللي قیاسي ضبط
18 اللون) (عدیم 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40

42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64
66 68 70 72 نیوتن/م مللي اللون) (:عدیم 76 84 90 105 نیوتن/م مللي

خاص ضبط
(SE)

نیوتن/م مللي 57 حتى 24 ةماس // نیوتن/م مللي ± 0,5 الدقة // نیوتن/م ملي 105 حتى 18
لمعیار وفقا 8296؛ ISO معیار حسب نیوتن/م مللي 72 حتى 30

األمریكیة) المتحدة (الوالیات ASTM و 53364 DIN

طقم C
نیوتن/م مللي 30 32 34 36 38 40 42

مل 10 سعة عبوات 7
40.30003.0 فرشاة ,مع الصنف رقم
40.30003.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

مفتوح معدل
نیوتن/م مللي 72 حتى اللون) (عدیم 18
اختیاركم من مل 10 بحجم زجاجات 7

40.30002.0 فرشاة ,مع الصنف رقم
40.30002.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

10 مل
نیوتن/م مللي 72 حتى اللون) (عدیم 18

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.301XX.0 فرشاة ,مع الصنف رقم
40.301XX.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

طقم A
نیوتن/م مللي 28 35 38 41 44 48 56

مل 10 سعة عبوات 7
40.30001.0 فرشاة ,مع الصنف رقم
40.30001.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

طقم B
نیوتن/م مللي 28 32 35 38 41 44 48

مل 10 سعة عبوات 7
40.30000.0 فرشاة ,مع الصنف رقم
40.30000.4 فرشاة ,دون الصنف رقم

اللون عدیم 10 مل
نیوتن/م مللي 76 84 90 105

خاص ضبط
40.301XX.0 (SE) فرشاة ,مع الصنف رقم

250 مل
نیوتن/م مللي 72 حتى اللون) (عدیم 18

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.303XX.0 الصنف رقم

40.303XX.0 (SE) الصنف رقم

100 مل
نیوتن/م مللي 72 حتى اللون) (عدیم 18

والخاصة القیاسیة اإلعدادات في
40.302XX.0 الصنف رقم

40.302XX.0 (SE) الصنف رقم

خطوتین في نیوتن/متر مللي 72 إلى 62 من تتوفر وكذلك

واحدة خطوة في نیوتن/متر مللي 60 إلى 28 من متوفرة // نیوتن/م مللي ± 1,0 الدقة // نیوتن/م مللي 57 حتى 24 ةماس

أقالم 6 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 72 حتى 28
6 اختیاركم من اختبار أقالم
الصنفر40.35002.0 رقم

أقالم 8 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 72 حتى 28
8 اختیاركم من اختبار أقالم
40.35001.0 الصنف رقم

أقالم 4 من OFFENER طقم

نیوتن/م مللي 72 حتى 28
4 اختیاركمر من اختبار أقالم
40.35003.0 الصنف رقم

االختبار أقالم
نیوتن/م مللي 72 حتى 28

40.351XX.0 الصنف رقم
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QUICKTEST 38® RAPIDTEST 38®

QUICKTEST 38®
Jumbo

نیوتن/م مللي 38 تقریبا
أولیفینات للبولي سریع اختبار

15 مل , مم 15 الشرطة عرض
40.55100.4 الصنف رقم

RAPIDTEST 38®
Jumbo

نیوتن/م مللي 38 تقریبا
أولیفینات للبولي سریع اختبار

15 مل , مم 15 الشرطة عرض
40.66100.4 الصنف رقم

QUICKTEST 38®

نیوتن/م مللي 38 تقریبا
أولیفینات للبولي سریع اختبار

5 مل
40.55100.0 الصنف رقم

RAPIDTEST 38®

نیوتن/م مللي 38 تقریبا
أولیفینات للبولي سریع اختبار

5 مل
40.66100.0 الصنف رقم

الملحقات

االختبار مصباح

وحبر القیاس سطح بین
المنخفض التباین مع یستخدم

سم 7 الطول االختبار
40.31600.0 الصنف رقم

arcotestCLEANER

النقاء تحسین
مل250 المحتوى

40.32000.0 الصنف رقم

صغیرة نقل حقیبة

غرفة وواحدة مل 10 بسعة اختبار حبر
عبوات 7 ل خصیصا

بدون أقالم) 4 من (مجموعة االختبار أقالم
لتطبیق منفصلة

محتوى
(أزرق) 40.31800.0 الصنف رقم

أخضر) (لون 40.31800.5 الصنف رقم

القطن أعواد

سم. 15 بطول عود 100 ،
اختباره تم

40.31700.0 الصنف رقم

كبیرة نقل حقیبة

10 سعة االختبار حبر زجاجات من زجاجة
24 لحمل مخصصة
محتوى بدون مل.

40.31900.0 الصنف رقم

حقائب مجموعة

حقائب مجموعة arcotest®
PINK

المحتویات علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 32 – 44 A طقم PINK •

arcotestCLEANER 250 مل •
القطن أعواد •

40.60000.8 الصنف رقم
حقائب) (مجموعة 40.60001.8 الصنف رقم

حقائب مجموعة arcotest®
BLUE

المحتویات علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 28 – 56 A طقم BLUE •

arcotestCLEANER 250 مل
القطن أعواد •

40.30001.8 الصنف رقم
حقائب) (مجموعة 40.30002.8 الصنف رقم

حقائب ,مجموعة arcotest®
ORGANIC

المحتویات علبة
فرشاة دون نیوتن/م مللي 32-44 طقم ORGANIC •

القطن أعواد •
40.20000.8 الصنف رقم

حقائب) (مجموعة 40.20001.8 الصنف رقم
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www.arcotest.info
info@arcotest.info

+49 7044 - 902 270 ھاتف
+49 7044 - 902 269 فاكس

arcotest GmbH
Rotweg 25

71297 Moensheim
ألمانیا - Germany

1976 عام منذ االختبار أحبار
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نیوتن/م مللي 38 في أولیفین بولي غشاء اختبار


