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บริษัท arcotest GmbH
เป็นผู้ผลิตหมึกทดสอบสำหรับการวัดความตึงผิว
หรือพลังงานพื้นผิวบนพื้นผิวเชน่พลาสติก แก้ว เซรามิก
และโลหะหลากหลายชนิด

บริษัทนี้ก่อต้ังขึ้นในปี 2546 เป็นบริษัทอิสระซึ่งควบรวมกับบริษัท
arcotec GmbH หลังจากนั้น
จากบริษัทเด่ียว Fritz Bloss Industrievertretungen
ซึ่งก่อต้ังขึ้นในปี 2519 บริษัท arcotec GmbH
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ปรับสภาพเบื้องต้นสำหรับโคโรนา พลาสมา
และเปลวไฟก็ก่อต้ังขึ้นในปี 2523

เพื่อให้สามารถเประเมินผลการปรับสภาพเบื้องต้นได้อยา่งมี
corona, plasma and flameประสิทธิภาพสูงสุด
จึงใช้หมึกตรวจสอบท่ีพัฒนาขึ้นนี้
หมึกทดสอบสีน้ำเงินนี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน DIN 53364/ ISO
8296 และปัจจุบันถูกระบุว่าเป็นสารพิษ

ด้วยความคาดหวังท่ีจะสง่หมึกปลอดสารพิษออกสูต่ลาด
จึงมีการผลิตหมึกผสมขึ้นในปี 2523 ซึ่งตรงตามความต้องการนี้

แม้ว่าหมึกจากผู้ผลิตรายอ่ืนอ้างว่าปลอดสารพิษในปัจจุบัน
แต่ก็ควรสังเกตว่าสิง่นี้ไมไ่ด้บง่บอกถึงอันตรายต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากไมม่ีการกล่าวอ้างบนฉลาก

ในฐานะประดิษฐกรรมใหม่
หมึกทดสอบท่ีไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ arcotest®
ORGANIC/BIO ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 2563
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีเขียวของหมึกและตัวผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัท arcotest GmbH
มีชื่อเสียงอยา่งมากในแวดวงมืออาชีพและอุตสาหกรรม
หลายชั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบแรงตึงผิว/
พลังงานพื้นผิวโดยใช้หมึกทดสอบ
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ทำใหเ้ปียกได้ไมด่ี

บรษัิท arcotest GmbH เป็นผูผ้ลิตหมึกทดสอบ

สามารถใช้หมึกทดสอบในการพิจารณาพลังงานพื้นผิว (OFE) / แรงตึงผิว (OFS)
สำหรับของแข็งท่ีทำจากวัสดุสังเคราะห์ อาทิเชน่ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันการยึดเกาะของพื้นผิวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพิมพ์ การเชื่อมติด
การเคลือบผิวโดยพิจารณาลักษณะการเปียก

ในสว่นของโลหะ
พื้นผิวจะเป้ือนคราบน้ำมันโดยอาจเป้ือนมากหรือน้อยขึ้นกับ
กระบวนการผลิต ซึ่งทำให้ต้องทำความสะอาด
เรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วและแมน่ยำ
และพึงทราบด้วยว่าการเป้ือนนี้จะไมก่ระจายเสมอกันท่ัวคำ
ตอบในเวลาไมน่านในแผนกกพื้นผิว

พลาสติก
โดยปกติไมว่่าจะผลิตเป็นแผน่ฟิล์มหรือหล่อขึ้นเป็นชิ้น
พื้นผิวมัก็จะไมเ่ป้ือนคราบ ขึ้นกับวัสดุ
พลาสติกโดยเฉพาะโพลีโอเลฟินส์
จะผา่นการปรับสภาพทางกายภาพหรือเคมีสำหรับการพิมพ์
เคลือบผิว การเชื่อมติด เพื่อให้มีค่าแรงตึงผิวตามท่ีต้องการ

หมึกทดสอบจะบรรจุในขวดขนาด 10
มิลลิลิตรหรือในรูปแบบปากกาและมีจำหนา่ยในสต็อก

คำถามของลกูค้าจะได้รับคำตอบจากแผนกการประยุกต์
ใช้ทางเทคนิคในเวลาไมน่าน
และเป็นไปได้ท่ีจะขอรับตัวอยา่ง
ทดสอบ

อายุการเก็บรักษาของหมึกทดสอบท่ียอมรับได้ตามปกติจะ
เท่ากับ 6 เดือน หากไมไ่ด้อยูใ่นสภาวะท่ีไมป่กติใด ๆ การ
ใช้งานโดยท่ัวไปอาจถูกจำกัดโดยคราบท่ีสามารถกำจัด
ออกจากพื้นผิวได้ ซึ่งสว่นใหญส่ามารถเช็ดออกได้ด้วยก้าน
สำลีแบบใช้แล้วท้ิง

การพิจารณาพลังงานพื้นผวิ
จะดำเนินการด้วยการแต้มหมึกทดสอบลงบนพื้นผิวท่ีจะ
ประเมินเป็นเส้นยาวไมก่ี่เซ็นติเมตรและการเฝ้าสังเกตลักษณะ
ของเส้นหมึก หากเส้นหดเข้าภายใน 2 หรือ 4
วินาทีตามคุณสมบัติเฉพาะของหมึก
แสดงว่าแรงตึงผิวของพื้นผิวท่ีทดสอบต่ำกว่าแรงตึงผิวของ
หมึกทดสอบ ในทางตรงกันข้าม หากเส้นไหลออกจากกัน
แสดงว่าแรงตึงผิวของหมึกท่ีแต้มต่ำกว่าแรงตึงผิวของพื้นผิว
หากเส้นยังคงไมเ่ปล่ียนสภาพภายในเวลาการเฝ้าสังเกต
แสดงว่าได้ค่าของแรงตึงผิวแพอดีหรือสูงกว่าเล็กน้อย

การวัดท้ังหมดสามารถใช้หมึกเดียวกันได้ไมว่่าจะเป็นโลหะหรือ
พลาสติก หรือวัสดุอ่ืน ๆ
สามารถใช้ได้ท้ังในการผลิตและในห้องปฏิบัติการ

อุปกรณ์วัดมุมสมัผสั เป็นวิธีการทางเลือก
ซึ่งสว่นใหญจ่ะใช้ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น
เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการวัดและต้องดำเนินการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

หมึกทดสอบเป็นสว่นผสมของสารเคมีท่ีสามารถกำหนดเป็น
ขั้นได้ จึงมีชว่งการตรวจจับท่ีกว้าง นั่นคือ 18 ถึง 105 mN/m
(Dyn/cm) สำหรับการประเมินพื้นผิว

ยกตัวอยา่งให้เข้าใจง่าย พื้นผิวมีท้ังแบบท่ีกันน้ำ
(ก่อให้เกิดหยด) และแบบท่ีรับและกระจายน้ำ (73 mN/m)
และแบบอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ะหว่างสองแบบนี้
โดยคาดว่าจะมีค่าการยึดเกาะท่ีดีเกิน 38 mN/m
โดยขึ้นกับคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ กาว หรือสารเคลือบ
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ขอ้มลูท่ัวไป

โลหะ:
การประเมนิความสะอาดของพื้นผวิ
การประเมนิการใชง้านสารเหลวทำความสะอาด

การใชง้านหมกึ/ปากกาทดสอบ

พลังงานพื้นผวิ (OFE) / แรงตึงผวิ (OFS)
การตรวจสอบด้วยหมึกทดสอบ

ของแข็งทุกชนิดในสภาพท่ีสะอาดจะมีพลังงานพื้นผิว/แรงตึงผิวเฉพาะท่ีลดลงตามเวลาท่ีจัดเก็บ
พลังงานพื้นผิวมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางเทคนิคมากมายเชน่การเชื่อมติด การเคลือบผิว และการพิมพ์
และขาดไมไ่ด้สำหรับการติดกาวและการเปียกผิว

พลังงานพื้นผิวจะบอกเป็น mN/m และ Dyn/cm ซึ่งแสดงด้วยหมึกทดสอบตาม DIN 53364/ ISO 8296 หรือข้อกำหนดอ่ืน ๆ
เมื่อเทียบกับของเหลวแล้ว พลังงานพื้นผิวของของแข็งนั้นสามารถพิจารณาได้ทางอ้อมผา่นมุมสัมผัสเท่านั้น
สารเหลวทดสอบท่ีมีพลังงานพื้นผิวตามท่ีกำหนดจะถูกนำมาใช้กับของแข็ง

พลาสติก:
การพจิารณาพลังงานก่อกัมมนัต์สำหรบัแปลงสภาพต่อไป
(ตัวอยา่งเชน่ การพมิพ์ การเคลือบผวิ การลงสี การทำผวิเปียก)

วัสดุ โลหะ/ พลาสติก/ เซรามกิ….ฯลฯ

สิง่สกปรกบนพื้นผวิ นำ้มนั ฝุ่ น สารป้องกันไฟฟ้าสถิต สารหล่อล่ืน
สารชว่ยถอดแมแ่บบ รอยนิ้วมอื

การทำความสะอาด /
การแปลงสภาพพื้นผวิ

พลาสติก: ด้วยนำ้ / สารทำละลาย / สารปรบัสภาพเบื้องต้น
โลหะ: การปรบัสภาพเบื้องต้นสำหรบัโคโรนา/ พลาสมา/
ทางกายภาพ
(ตรงนี้ต้องทำความสะอาดพื้นผวิอยา่งหยาบ ๆ)

พลังงานพื้นผวิ/แรงตึงผวิ
(พื้นผวิทีไ่ม่ได้ปรบัสภาพ)

โลหะ: 25-35 mN/m
พลาสติก: < 38 mN/m หรอืสงูกว่า

พลังงานพื้นผวิ/แรงตึงผวิ
(พื้นผวิทีป่รบัสภาพแล้ว)

ขั้นต่ำ 38 mN/m (ค่าต่ำสดุสำหรบัความสะอาด)
ขั้นต่ำ 44 mN/m (ค่าเป้าหมายสำหรบัการแปรสภาพเพิม่เติม)
ค่า พลังงานพื้นผวิ ตามธรรมชาติของโลหะ (>100 mN/m)
ไมส่ามารถได้มาจากการทำความสะอาดเพยีงอยา่ง
เดียว เนื่องจากการเกิดชั้นออกไซด์ในอากาศ
การทำความสะอาดท่ีมปีระสทิธภิาพสงูสดุด้วย
arcotestCLEANER
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แนะนำให้ใช้ก้านสำลี arcotest® สำหรับโลหะเสมอ
ต้องใช้ก้านสำลีใหมห่ลังการใช้งานแต่ละครั้ง

การใช้งาน

พื้นผวิทีไ่ม่ได้ปรบัสภาพ
พื้นผวิสกปรก
ทำใหเ้ปียกได้ไม่ดี

พื้นผวิทีผ่า่นการบำบดั
พื้นผวิทีส่ะอาด
ทำใหเ้ปียกได้ดี
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สภาพพรอ้มใชง้าน ขึ้นอยูกั่บการใช้หมึก
หากสิง่ปนเป้ือนถูกถ่ายเทกลับเข้าไปในขวดหรือปากกา
ต้องตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่

วัดพลังงานผวิ /แรงตึงผวิ
ของของแข็งด้วยหมึกพิมพ์/ปากกาทดสอบ

การประยุกต์ใชง้าน ขอ้มลูเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทดสอบ หมึก/ปากกา
arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m (ไมเ่ป็นพิษ
ไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไมม่ีการติดฉลากตามกฎระเบียบว่าด้วยวัตถุอันตราย
(EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
arcotest® PINK: 22-60 mN/m (ไมเ่ป็นพิษ)
arcotest® BLUE: 18-105 mN/m (เป็นพิษ 24-57
mN/m) ตามมาตรฐาน DIN ISO 8296 และ
ASTM D 2578-99a

ค่าท่ีมาจากการวัดท่ีแตกต่างกัน (หมึก/ปากกา/สำลี)
หรือชุดหมึกทดสอบไมส่ามารถเปรียบเทียบกันได้อยา่งแม่
นยำเพียงพอ
โปรดใช้หมึก (สี) ประเภทเดียวเท่านั้น!

การวัดอุณหภมูขิองสิง่แ
วดล้อมและของแขง็

20°C +/ -3°C อุณหภูมิที่เบี่ยงเบนไปบวก/ลบ 10°C

จะส่งผลให้ค่า OFS เปลี่ยนแปลงบวก/ลบ 1mN/m

สถานะของของแ
ข็งทีจ่ะทดสอบ

ไมค่วรสัมผัสพื้นผิวด้วยมือเปล่าอีกต่อไป ลายนิ้วมือสามารถลดแรงตึงผิว
(ใส่ถุงมือ)

การใช้งาน / สั่งซื้อ หมึก:
จุ่มแปรงหรือก้านสำลีลงในหมึกทดสอบแล้วเช็ดคอขวด
หมึก/ปากกา: ใช้แรงกดประมาณ 40 มม.
โดยไมต้่องสัมผัสกับรอยหมึกของงานก่อนหน้า
ควรใช้ขีดให้เป็นเส้นหมึกสมำ่เสมอและต่อเนื่องกัน
ใชก้าน้สำลี arcotest®
เพียงครั้งเดียวบนพื้นผิวท่ีสกปรก/ มันมาก

ก้านสำลี arcotest® ใช้กับโลหะท่ีไมส่ะอาด
ก้านสำลีท่ีมีจำหนา่ยท่ัวไปไมเ่หมาะสมเพราะมีน้ำมันเครื่อง
สำอาง
เมื่อใช้ก้านสำลี เชน่เดียวกับการใช้แปรงจากขวด
ตรวจสอบให้แนใ่จว่าใช้ปริมาณเท่ากัน ไมห่นาเกินไป
เพราะผลท่ีแสดงอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย
(สว่นท่ีหนาอาจแสดงค่า (1 mN/m) ท่ีสูงกว่าสว่นท่ีบางเล็กน้อย)

หากขอบของแปรง/สำลีหรือดินสอดึงเข้าหากันภายใน 2
หรือ 4 วินาที ให้ทำการวัดซ้ำโดยใช้ค่าท่ีต่ำกว่าถัดไป
ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บคุณสมบัติเฉพาะของหมึก
หากหมึกกระจายออกให้ทำการวัดซ้ำด้วยค่าถัดไปท่ีสูงกว่า
แจะถึงค่าแรงตึงผิวเมื่อเส้นหยุดเพียง 2 วินาที หรือ 4
วท้ังนี้ิ

นาที ขึ้นอยูกั่บคุณสมบัติเฉพาะของหมึก

เวลาทีส่งัเกต
(หลังจากทา้หมกึ)

arcotest® ORGANIC: 30 ถึง 46 mN/m 2 วินาที
arcotest® BLUE: 18 ถึง 105 mN/m 2 วินาที
arcotest® PINK: 22 ถึง 26 mN/m 2 วินาที

28 ถึง 44 mN/m 4 วินาที
45 ถึง 60 mN/m 2 วินาที

ผลลัพธ์ 1. ป็นเนื้อเดียวกัน เส้นสมำ่เสมอ

2. ก่อตัวเป็นหยด (เปียกได้ไมดี่/ไมเ่ปียก)

3. หมึกกระจายออก

1. แรงตึงผิวถึงค่าท่ีระบุบนขวดหรือสูงกว่าเล็กน้อย

2. ไมส่ะอาด ให้ทำความสะอาดซ้ำหรือปรับสภาพก่อน
แรงตึงผิวต่ำกว่าค่าแรงตึงผิวของหมึก

3. แรงตึงผิวสูงกว่าค่าแรงตึงผิวของหมึก

อายุการใช้งาน 6 เดือน หลังจากเปิดหมึก/
ปากกา

สว่นประกอบแต่ละสว่นของหมึกทดสอบระเหยในระดับท่ี
ต่างกัน
ปิดขวดและปากกาให้แนน่หลังใช้
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หากตรวจวัดค่าพลังงานพื้นผิวแล้วพบว่าค่าท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ
มีหลายปัจจัยท่ีมีผลกับค่านี้ได้ โดยเฉพาะในพลาสติก
จะมีการลดลงของพลังงานพื้นผิวเสมอ เมื่อพื้นผิวถูกกระตุ้น
ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงจะขึ้นอยูกั่บปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย
โดยท่ัวไปแล้วการเปล่ียนแปลงจะใช้เวลาหลายวันไปจนถึงสองสามสัปดาห์

ลูกค้าควรตรวจสอบค่าพลังงานพื้นผิวก่อนนำไปแปรรูปต่อไป
และเปรียบเทียบกับค่าท่ีวัดโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ arcotest® ก่อนการจัดสง่
การเพิม่ค่าพลังงานพื้นผิวกลับมาโดยใช้วิธีทางกายภาพ เชน่ โคโรนา
เปลวไฟ พลาสมา นั้นเป็นไปได้ การทำขั้นตอนการทำความสะอาดซ้ำๆ
ด้วยการล้างและตากแห้งนั้นมีประโยชน์น้อยในการนี้
โดยเฉพาะเมื่อวิธีทางกายภาพมีโอกาสเพิม่พลังงานพื้นผิวได้มาก
โดยเป็นค่าท่ีเป็นไปได้ยากด้วยวิธีการล้างซ้ำๆ

พลังงานพื้นผวิของของแข็ง

ตัวแปรทีม่ผีลได้แก่:

วัสดุ ตัวยอ่ mN/m ท่ี 20 °C

พลาสติก

โพลีเอทิลีน PE 32

โพลีโพรพีลีน PP 30
โพลีโอเลฟินส์ (โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน โพลีบิวทิลีน/
โพลีบิวทีน) PE, PP, PB 30

โพลีไวนิลคลอไรด์ PVC 40

โพลีสไตรีน PS 38

โพลียูรีเทน PUR 37

โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต PET 44

โพลีบิวทาไดอีน PU 45

โพลีเตตราฟลูออโรเอทีลีน PTFE 21

โพลีอะคริโลไนไตรล์ PAN 46

โพลีอีเทอร์ซัลโฟน PES 47

โพลีคาร์บอเนต PC 42

ฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์-เรซิน PF 42

ซลิิโคน 22

อพี็อกซเีรซนิ 45

อลมูิเนยีมฟอยล์ 41

แก้ว 73

เหล็ก 43-46

ค่าแนะนำสำหรับแรงตึงผิวเพื่อความสะอาดของวัสดุ (โลหะ
แก้ว เซรามิก ฯลฯ) 38 ขึ้นไป

คู่มอืวัสดคุ่าสำหรบั วัดพลังงานผวิ ธรรมชาติ

โครงสร้างทางเคมีของวัสดุ
- ระยะเวลาการเก็บรักษาเมื่อวางวัสดุท้ิงไว้ ในสภาพสะอาด สกปรก
หรือถูกกระตุ้น

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษา
- โอกาสเกิดการปนเป้ือนระหว่างการเก็บรักษา
- การเกิดออกซิเดชันของพื้นผิวโลหะเมื่อเวลาผา่นไป
- สภาวะในการขนสง่วัสดุจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า
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หมึกทดสอบ ORGANIC

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC
เป็นของเหลวทดสอบสีเขียวท่ีมีค่าแรงตึงผิวตามข้อกำหนด
ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หมึกปลอดสารพิษและไมม่ี
ข้อกำหนดฉลากสารอันตราย การใช้งาน การใช้งานและการจัดการ arcotest®
ORGANIC เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 53364 และ ISO 8296
หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC ไมจ่ำเป็นต้องติดฉลากตามคำสั่งวัตถุอันตราย
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC มีจำหนา่ยในรูปแบบขวดหรือปากกา
โดยมีค่าแรงตึงผิวระหว่าง 30 ถึง 46 mN/m (dyne/cm)

• ไม่มสีารพ
ิษ

• ไม่เป็นอัน
ตรายต่อส

ิง่แวดล้อม

• ไม่อยูภ่า
ยใต้ข้อกำ

หนดการติ
ดฉลากสา

รอันตราย

• ไม่เป็นอัน
ตรายต่อส

ขุภาพ
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ปากกาทดสอบ ORGANIC

ปากกาทดสอบ ORGANIC
Jumbo

5mm
30 - 46 mN/m

30 - 46 mN/m

• 30 ถึง 46 mN/m
• ความแมน่ยำ +/- 1,0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต: 2 วินาที
• ใชง้านง่าย
• มจีำหนา่ยเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น

หรอืเป็นปากกาด้ามเด่ียวขนาด 5 มล.

• 30 ถึง 46 mN/m
• ความแมน่ยำ +/- 0,5 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต: 2 วินาที
• มวีางจำหนา่ยแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.

หรอืเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

หมึกทดสอบ ORGANIC
แบบขวด

15mm

30 - 46 mN/m

• 30 ถึง 46 mN/m
• ความแมน่ยำ +/- 1,0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต: 2 วินาที
• ความหนาของเสน้ 15 mm
• เหมาะสำหรบัการทดสอบพื้นท่ีเป็นวงกว้าง
• มจีำหนา่ยเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น

หรอืเป็นปากกาด้ามเด่ียวขนาด 17 มล.
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หมึกทดสอบ PINK

หมกึทดสอบ PINK เป็นของเหลวสำหรบัการทดสอบสชีมพท่ีูมแีรงตึงผวิท่ีกำหนด
ซึ่งได้รบัการพฒันาขึ้นใหเ้ป็นหมกึทดสอบท่ีไมม่สีารพษิ สามารถใชห้มกึทดสอบ PINK
ทดแทนหมกึทดสอบ BLUE ได้เนื่องจากการใชง้านและการจัดการยดึตามมาตรฐาน
DIN 53364 หรอื ISO 8296
สามารถจัดสง่หมกึทดสอบ PINK ในรูปแบบขวดหรอืปากกาได้
PINK หมกึทดสอบไมเ่ป็นพษิ



11arcotest GmbH

22 - 60 mN/m

22 - 60 mN/m

5mm

• 22 ถึง 60 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 1,0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต:
22 ถึง 26 mN/m: 2 วินาที
28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที

• ใช้งานง่าย
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ช้ิน
หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 5 มล.

ปากกาทดสอบ PINK

• 22 ถึง 60 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 0,5 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต:
22 ถึง 26 mN/m 2 วินาที
28 ถึง 44 mN/m 4 วินาที
45 ถึง 60 mN/m 2 วินาที

• มีวางจำหน่ายแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.
หรือเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

หมึกทดสอบ PINK
แบบขวด

15mm
30 - 50 mN/m

• 30 ถึง 50 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 1,0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต:
30 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
46 ถึง 50 mN/m: 2 วินาที

• ความหนาของเส้น 15 mm
• เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นท่ีเป็นวงกว้าง
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ช้ิน
หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 17 มล.

ปากกาทดสอบ PINK



หมึกทดสอบ BLUE เป็นของเหลว (สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN 53364 ตาม ISO
8296, ASTM 2587, JISK 6768) สำหรับแรงตึงผิวท่ีระบุ ซึ่งมีการย้อมเป็นสีน้ำเงิน
ทำการกำหนดแรงตึงผิวของวัสดุท่ีจะทดสอบด้วยการแต้มหมึกทดสอบ
มีจำหนา่ยในชว่งค่าแรงตึกผิวต้ังแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m
จัดสง่ในรูปแบบขวดหรือปากกา (28 ถึง 72 mN/m)
มีสารพิษต้ังแต่ 24 ถึง 57 mN/m
ไมม่สี:ี 18, 76, 84, 90 und 105 mN/m

หมึกทดสอบ BLUE
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18 - 105 mN/m

5mm

28 - 72 mN/m

• 18 ถึง 105 mN/m
• ความแมน่ยำ +/- 0,5 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต: 2 วินาที
• มวีางจำหนา่ยแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 มล.

หรอืเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

• 28 ถึง 60 mN/m เพิม่ขึ้น 1 ขั้น
62 ถึง 72 mN/m เพิม่ขั้นละ 2

• ความแมน่ยำ +/- 1,0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสงัเกต: 2 วินาที
• ใชง้านง่าย
• ไมห่กเลอะเทอะ
• มจีำหนา่ยเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น

หรอืเป็นปากกาด้ามเด่ียวขนาด 5 มล.

หมึกทดสอบ BLUE แบบขวด

ปากกาทดสอบ BLUE

13arcotest GmbH



•สามารถอ่านได้ง่ายด้วย
สแีดงทีช่ดัเจน

QUICKTEST 38® RAPIDTEST 38®

ข้อดี :
• ใชง้านได้ง่าย
• เหมาะอยา่งยิง่สำหรบัการสุม่ทดสอบเป็นจุด
อยา่งรวดเรว็บนโพลีโอเลฟิน

• ไมจ่ำเป็นต้องเชด็ออก
• แสดงผลการทดสอบอยา่งต่อเนื่อง
• เก็บถาวรผลการทดสอบ

QUICKTEST 38®Jumbo

• ค่าการแสดงสดีขีึน้
• ความหนาของเสน้มากขึน้ 15 มม.
• ความจุต่อแท่ง: 17 มล.
• เหมาะสำหรบัการทดสอบพื้นที่
แผน่ฟิล์มเป็นวงกว้าง

• ไมม่สีารพษิสำหรบัสิง่มชีวิีตในน้ำ
• ไมก่่อความระคายเคืองต่อดวงตา
• ไมท่ำลายสขุภาพ

RAPIDTEST 38®Jumbo

สามารถทำการยนืยนัได้ด้วย QUICKTEST 38® / RAPIDTEST 38® ว่าการปรบัสภาพขั้นต้นสำหรบัโพลีโอเลฟิน

(โพลีโพรไพลีน โพลีเอทิลีน โพลีบวิทิลีน) แสดงผลกระทบหรอืไม่

ของเหลวท่ีอยูใ่นปากกาจะยงัคงเป็นเสน้ต่อเนื่องท่ีค่าแรงตึงผวิประมาณ 38mN/m หรอืมากกว่า สว่นค่าต่ำกว่านั้นจะทำให้

ของเหลวกระจายออก เสน้ท่ีแต้มด้วย QUICKTEST 38® / RAPIDTEST 38® จะแหง้ภายในไมก่ี่วินาที

จึงไมจ่ำเป็นต้องเชด็ออก

5mm 5mm

ข้อควรระวัง:
ของเหลวทดสอบ QUICKTEST 38® และ RAPIDTEST 38®
มีสารละลาย
วัสดุและชั้นเคลือบผิวท่ีไวต่อสารละลายอาจได้รับความเสียหาย
ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดความผิดพลาดในการตีความผลท่ีแสดง!
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สำหรบัการแต้มหมกึทดสอบ
100 อัน ยาว 15 ซม.
• สำหรบัการแต้มหมกึทดสอบ ผา่นการทดสอบ 100 อัน ยาว 15 ซม.
• เหมาะกับการใชห้มกึจากขวดแก้ว 250 มล.

ก้านสำลี

ใชเ้มื่อพื้นท่ีวัดผลกับหมกึทดสอบมสีต่ีางกันนอ้ย
เชน่ พลาสติกสเีขม้ / หมกึสเีขม้
ความยาว 7 ซม.

เป็นสารละลายท่ีใชเ้อทิลแอลกอฮอล์
ใชใ้นการปรบัปรุงความสะอาดบนพื้นผวิท่ีแตกต่างกันเชน่ โลหะ
แก้วและพื้นผวิวัสดสุงัเคราะห์
สามารถนำชิ้นสว่นท่ีผา่นการทดสอบกลับมาใชใ้หมไ่ด้โดยการเชด็หมกึทดสอบออก
ด้วยการใช้ arcotestCLEANER เนื่องจากพื้นผวิมคีวามแตกต่างกันเสมอ
จึงควรท้ำการทดสอบคณุสมบติัท่ีเหมาะสมก่อนการใชง้านทกุครั้ง

• ความสะอาดมากขึ้นเนื่องจากการทำความสะอาดพื้นผวิ
• ระบบสารละลายท่ีใชเ้อทิลแอลกอฮอล์
• ไมม่กีล่ินฉนุ
• แหง้เรว็
• สามารถทำความสะอาดในขั้นตอนเดียวและอาจจะเพิม่แรงยดึเกาะ
• ทำควาสะอาดหมกึทดสอบท่ีแต้มออกอยา่งง่ายดาย
• มวีางจำหนา่ยเป็นขวดอลมูเินยีม 250 มล.

ไฟสอ่งการทดสอบ

arcotestCLEANER
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arcotest ® ORGANIC
กล่องสำหรบัการขนสง่

กล่องสำหรับการขนสง่ arcotest® ORGANIC
ขนาดเล็กของเรา ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
การผลิตกล่องบรรจุนี้ของเราไมม่ีการใช้ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมใดๆ
ประกอบด้วยวัตถุดิบเวียนใช้ 93% เชน่ กลูโคส
แวกซ์ธรรมชาติ แรธ่าตุ และเส้นใยธรรมชาติ

กล่องนี้สามารถรีไซเคิลได้ท้ังหมด

เพื่อการขนสง่และการจัดเก็บขวดหมึก
ทดสอบ
เหมาะอยา่งยิง่ในการจัดเก็บขวดระหว่างกา
รใช้งาน

กล่องขนสง่ขนาดเล็ก
สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด
10 มล. และชอ่งเสียบปากกาทดสอบ
(เก็บได้ไมเ่กินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี

กล่องสำหรบัการขนสง่
พร้อมหมึกทดสอบ 7 ขวด ขนาด 10
มล และชอ่งใส่

กล่องขนสง่ขนาดใหญ่
สำหรับหมึกทดสอบ 24 ขวด
แต่ละขวดขนาด 10 มล.

กล่องสำหรบัการขนสง่
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เนื้อหา:
• PINK ชุด A 32 – 44 mN/m ไมม่ีแปรง
• arcotestCLEANER 250 มล.
• ก้านสำลี

เนื้อหา:
• BLUE ชุด A 28 – 56 mN/m ไมม่ีแปรง
• arcotestCLEANER 250 มล.
• ก้านสำลี

arcotest ® PINK
case SET - 9 ชิ้น

arcotest ® BLUE
case SET - 9 ชิ้น

เนื้อหา:
• ORGANIC ชุด 32-44 mN/m ไมม่ีแปรง
• ก้านสำลี

arcotest ® ORGANIC
case SET - 8 ชิ้น
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หมึกทดสอบ ORGANIC แบบขวด

ปากกาทดสอบ ORGANIC

ปากกาทดสอบORGANIC Jumbo ต้ังแต่ 30 ถึง 46 mN/m เพิม่ขั้นละ 2 // ความแมน่ยำ ± 1,0 mN/m //
ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย

จาก 30 ถึง 46 mN/m // ความแมน่ยำ ± 1,0 mN/m // ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย

ชุดมาตรฐาน
32 34 36 38 40 42 44 mN/m
7 ขวดแก้ว 10 มล
รหัสสินค้า 40.20000.4 ไมม่ีแปรง

PET 10 มล.
30 ถึง 46 mN/m
เวอรช์นัพเิศษสำหรบัภาคการผลติอาหาร
รหัสสินค้า 40.204XX.4 ไมม่ีแปรง

ชุดเปิด
30 ถึง 46 mN/m
ขวดแก้ว 10 มล. 7 ขวด ตามท่ีคุณเลือก
รหัสสินค้า 40.20001.4 ไมม่ีแปรง

10 มล.
30 ถึง 46 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.201XX.4 ไมม่ีแปรง

250 มล.
30 ถึง 46 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.203XX.0
รหัสสินค้า 40.203XX.0 (SE)

100 มล.
30 ถึง 46 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.202XX.0
รหัสสินค้า 40.202XX.0 (SE)

ชุดมาตรฐาน 8 ชิ้น
32 34 36 38 40 42 44 46 mN/m
8 ปากกาทดสอบ
รหัสสินค้า 40.25000.0

ชุดแบบเปิด 8 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
8 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.25001.0

ชุดแบบเปิด 6 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
6 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.25002.0

ชุดแบบเปิด 4 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
4 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.25003.0

ปากกาทดสอบ
30 ถึง 46 mN/m
คา่มาตรฐานและพเิศษ
รหัสสินค้า 40.251XX.0

ชุดมาตรฐาน 8 ชิ้น
32 34 36 38 40 42 44 46 mN/m
8 ปากกาทดสอบ
รหัสสินค้า 40.26000.0

ชุดแบบเปิด 8 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
8 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.26001.0

ชุดแบบเปิด 6 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
6 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.26002.0

ชุดแบบเปิด 4 ชิน้
30 ถึง 46 mN/m
4 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.26003.0

ปากกาทดสอบ Jumbo
30 ถึง 46 mN/m
รหัสสินค้า 40.261XX.0

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

จาก 30 ถึง 46 mN/m // ความแมน่ยำ ± 0,5 mN/m // ไมม่ีแปรง // ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย
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จาก 30 ถึง 46 mN/m // ความแมน่ยำ ± 1,0 mN/m // ไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย

ชุดมาตรฐาน A
32 34 36 38 40 42 44 mN/m
7 ขวดแก้ว 10 มล
รหัสสินค้า 40.60000.0 พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.60000.4 ไมม่ีแปรง

หมึกทดสอบ PINK แบบขวด

ปากกาทดสอบ PINK

จาก 22 ถึง 60 mN/m // ไมเ่ป็นพิษ
ความแมน่ยำ ± 0,5 mN/m

PET 10 มล.
32 ถึง 44 mN/m
เวอรช์นัพเิศษสำหรบัภาคการผลติอาหาร
รหัสสินค้า 40.700XX.0 พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.700XX.4 ไมม่ีแปรง

ชุดเปิด
22 ถึง 60 mN/m
ขวดแก้ว 10 มล. 7 ขวด ตามท่ีคุณเลือก
รหัสสินค้า 40.60001.0 พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.60001.4 ไมม่ีแปรง

10 มล.
22 ถึง 60 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.601XX.0 พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.601XX.4 ไมม่ีแปรง

100 มล.
22 ถึง 60 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.602XX.0
รหัสสินค้า 40.602XX.0 (SE)

250 มล.
22 ถึง 60 mN/m
ค่ามาตรฐานและพิเศษ
รหัสสินค้า 40.603XX.0
รหัสสินค้า 40.603XX.0 (SE)

ชุดมาตรฐาน 8 ชิ้น
30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
8 ปากกาทดสอบ
รหัสสินค้า 40.45001.0

ชุดแบบเปิด 8 ชิน้
22 ถึง 60 mN/m
8 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.45000.0

ชุดแบบเปิด 6 ชิน้
22 ถึง 60 mN/m
6 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.45002.0

ชุดแบบเปิด 4 ชิน้
22 ถึง 60 mN/m
4 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.45003.0

ปากกาทดสอบ
22 ถึง 60 mN/m
คา่มาตรฐานและพเิศษ
รหัสสินค้า 40.451XX.0

ค่ามาตรฐาน : 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m
ค่าพิเศษ(SE): 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

ค่ามาตรฐาน: 30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
ค่าพิเศษ(SE): 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 - 60 mN/m

ปากกาทดสอบ PINK Jumbo จาก 30 ถึง 50 mN/m // ไมเ่ป็นพิษ // ความแมน่ยำ ± 1 mN/m

ชุดมาตรฐาน 8 ชิ้น
30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
8 ปากกาทดสอบ
รหัสสินค้า 40.46000.0

ชุดแบบเปิด 8 ชิน้
30 ถึง 50 mN/m
8 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.46001.0

ชุดแบบเปิด 6 ชิน้
30 ถึง 50 mN/m
6 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.46002.0

ชุดแบบเปิด 4 ชิน้
30 ถึง 50 mN/m
4 ปากกาทดสอบตามทีค่ณุเลอืก
รหัสสินค้า 40.46003.0

ปากกาทดสอบ Jumbo
30 ถึง 50 mN/m

รหัสสินค้า 40.461XX.0
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จาก 22 ถึง 60 mN/m // ไมเ่ป็นพิษ // ความแมน่ยำ ± 1 mN/m



หมึกทดสอบ BLUE แบบขวด

ปากกาทดสอบ BLUE

ค่ามาตรฐาน: 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m
ค่าพิเศษ(SE): 18 (ไมม่ีสี) 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 mN/m (ไมม่ีสี:) 76 84 90 105 mN/m

จาก 18 ถึง 105 mN/m // พิษ จาก 24 ถึง 57 mN/m //
ความแมน่ยำ ± 0,5 mN/m // 30 ถึง 72 mN/m ตาม ISO8296
ซึ่งสอดคล้องกับ DIN 53364 และ ASTM (สหรัฐอเมริกา)

ชุด C
30 32 34 36 38 40 42 mN/m
7 ขวดแก้ว 10 มล
รหสัสนิคา้ 40.30003.0 พร้อมแปรง
รหสัสนิคา้ 40.30003.4 ไมม่ีแปรง

ชุดเปิด
18 (ไมม่สี)ี 20 ถงึ 72 mN/m
ขวดแก้ว 10 มล. 7 ขวด
ตามท่ีคุณเลือก
รหัสสินค้า 40.30002.0 พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.30002.4 ไมม่ีแปรง

10 มล.
18 (ไม่มสี)ี ถึง 72 mN/m
คา่มาตรฐานและพเิศษ
รหัสสินค้า 40.301XX.0
พร้อมแปรง
รหัสสินค้า 40.301XX.4 ไมม่ีแปรง

ชุด A
28 35 38 41 44 48 56 mN/m
7 ขวดแก้ว 10 มล
รหสัสนิคา้ 40.30001.0 พร้อมแปรง
รหสัสนิคา้ 40.30001.4 ไมม่ีแปรง

ชุด B
28 32 35 38 41 44 48 mN/m
7 ขวดแก้ว 10 มล
รหสัสนิคา้ 40.30000.0 พร้อมแปรง
รหสัสนิคา้ 40.30000.4 ไมม่ีแปรง

ไม่มสีี 10 มล.
76 84 90 105 mN/m
ค่าพิเศษ
รหัสสินค้า 40.301XX.0 (SE)
พร้อมแปรง

250 มล.
18 (ไม่มสี)ี ถึง 72 mN/m
คา่มาตรฐานและพเิศษ
รหสัสนิคา้ 40.303XX.0
รหสัสนิคา้ 40.303XX.0 (SE)

100 มล.
18 (ไม่มสี)ี ถึง 72 mN/m
คา่มาตรฐานและพเิศษ
รหัสสินค้า 40.302XX.0
รหสัสนิคา้ 40.302XX.0 (SE)

มีจำหนา่ยต้ังแต่ 28 ถึง 60 mN/m เพิม่ขึ้น 1 ขั้น ต้ังแต่ 62 ถึง 72 mN/m เพิม่ขั้นละ 2
พิษ จาก 24 ถึง 57 mN/m // ความแมน่ยำ ± 1 mN/m

ชุดแบบเปิด 6 ชิ้น
28 ถึง 72 mN/m
6 ปากกาทดสอบตามท่ีคุณเลือก
รหัสสินค้า 40.35002.0

ชุดแบบเปิด 8 ชิ้น
28 ถึง 72 mN/m
8 ปากกาทดสอบตามท่ีคุณเลือกl
รหัสสินค้า 40.35001.0

ชุดแบบเปิด 4 ชิ้น
28 ถึง 72 mN/m
4 ปากกาทดสอบตามท่ีคุณเลือก
รหัสสินค้า 40.35003.0

ปากกาทดสอบ
28 ถึง 72 mN/m
รหัสสินค้า 40.351XX.0

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
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QUICKTEST 38® RAPIDTEST 38®

QUICKTEST 38® Jumbo
ประมาณ 38 mN/m
การทดสอบอยา่งรวดเร็วสำหรับ
โพลีโอเลฟินส์
15 มล., 15 mm ความหนาของเสน้
รหัสสินค้า 40.55100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo
ประมาณ 38 mN/m
การทดสอบอยา่งรวดเร็วสำหรับ
โพลีโอเลฟินส์
15 มล., 15 mm ความหนาของเสน้
รหัสสินค้า 40.66100.4

QUICKTEST 38®
ประมาณ 38 mN/m
การทดสอบอยา่งรวดเร็วสำหรับ
โพลีโอเลฟินส์
5 มล.
รหัสสินค้า 40.55100.0

RAPIDTEST 38®
ประมาณ 38 mN/m
การทดสอบอยา่งรวดเร็วสำหรับ
โพลีโอเลฟินส์
5 มล.
รหัสสินค้า 40.66100.0

อุปกรณ์เสริม

แสงสวา่งในการทดสอบ

สำหรับการใช้งานเมื่อมีค
วามคมชัดน้อยระหว่าง
พื้นท่ีสำหรับวัดและหมึก
ทดสอบ
รหัสสินค้า 40.31600.0

arcotestCLEANER

เพิม่ประสทิธภิาพความ
สะอาด
เนื้อหา : 250 มล.
รหัสสินค้า 40.32000.0

กล่องขนสง่ขนาดเล็ก

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด
แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และชอ่งเสียบปากกาทดสอบ
(เก็บได้ไมเ่กินชุด 4 ขวด)
หรือก้านสำลี. กล่องเปล่า
รหัสสินค้า 40.31800.0 (สีน้ำเงิน)
รหัสสินค้า 40.31800.5 (สีเขียว )

ก้านสำลี

สำหรับการแต้มหมึกทด
สอบ
100 อัน ยาว 15 ซม.
รหัสสินค้า 40.31700.0

กล่องขนสง่ขนาดใหญ่

สำหรับหมึกทดสอบ 24 ขวด
แต่ละขวดขนาด 10 มล.
กล่องเปล่า
รหัสสินค้า 40.31900.0

CaseSET

CaseSET, arcotest® PINK

เนื้อหา :
• PINK ชุด A 32 – 44 mN/m
• arcotestCLEANER 250 มล.
• ก้านสำลี
รหัสสินค้า 40.60000.8
รหัสสินค้า 40.60001.8 (ชุดเปิด)

CaseSET, arcotest® BLUE

เนื้อหา :
• BLUE ชุด A 28 – 56 mN/m
• arcotestCLEANER 250 มล.
• ก้านสำลี
รหัสสินค้า 40.30001.8
รหัสสินค้า 40.30002.8 (ชุดเปิด)

CaseSET, arcotest® ORGANIC

เนื้อหา :
• ORGANIC ชุด 32-44 mN/m
• ก้านสำลี
รหัสสินค้า 40.20000.8
รหัสสินค้า 40.20001.8 (ชุดเปิด)
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www.arcotest.info
info@arcotest.info
โทรศพัท์+49 7044 - 902 270
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71297 Moensheim
เยอรมน-ี Germany
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การทดสอบฟิล์มโพลีโอเลฟินสำหรบัค่า 38 mN/m


