
Testkits voor onderzoek naar kwaliteit van lasnaad 

 
Lasnaad Macro-ets kits 
 
TK01 – Nital macro-ets Lasnaden testkit voor staal 
Dit is een professionele testkit voor het veilig, snel en eenvoudig macroscopisch etsen van 
dwarsdoorsnedes van lasnaden van staal ten behoeve van interne inspectie of voor kwalificatie 
(bijvoorbeeld NEN1090). Zo kan eenvoudig de diepte en de kwaliteit van de lasnaad worden bepaald. 
Deze kit is onder andere geschikt voor constructiestaal zoals, S235, S275 en S355. 

Met deze testkit kunt u ongeveer 60 lasnaden etsen. 

 
 
TK 03 – Macro-ets Lasnaden testkit voor aluminium 
Dit is een professionele testkit voor het veilig, snel en eenvoudig macroscopisch etsen van 
dwarsdoorsnedes van lasnaden van aluminium ten behoeve van inspectie. 

Voorbeeld van een macro-ets m.b.v. deze testkit aan een T-stuk: zowel de lasnaad en de Heat 
Affected Zone (HAZ) zijn zichtbaar. 
 
TK 04 – Macro-ets Lasnaden testkit voor roestvrij staal (RVS) 
Dit is een professionele testkit voor het veilig, snel en eenvoudig macroscopisch etsen van 
dwarsdoorsnedes van lasnaden van roestvrij staal ten behoeve van inspectie. 
 
TK 02 – Schuur- en polijstset voor lasnaden 
Met de schuur- en polijstmiddelen uit deze set kan de doorgeslepen/gezaagde dwarsdoorsnede van 
de lasnaad eenvoudig en snel mechanisch worden geschuurd en gepolijst. Dit kunt u doen met uw 
(schroef)boormachine. Hierna kan de gepolijste dwarsdoorsnede van de lasnaad worden geëtst met 
de lasnaden macro-ets inspectiekit. Deze set bevat tevens een handleiding. 
Met deze kit kunt u ongeveer maximaal tot 60 lasnaden schuren en polijsten. 

  



Testkits voor onderzoek naar kwaliteit van lasnaad 

 
Materiaalidentificatie testkits 
Voor onderzoek naar type materiaal of samenstelling 

TK 08 – Lood detectiekit 
Met deze test kunt u eenvoudig testen of er lood in bijvoorbeeld uw metaal, soldeerverbinding, verf of 
coating zit. 
Lood is een giftig chemisch element dat vaak niet meer in metalen, soldeer, verf en coatings mag 
zitten. Met deze test kunt u eenvoudig testen of uw materiaal lood bevat: indien er lood aanwezig is 
leidt deze test tot een duidelijke rode verkleuring. 

TK 05 – InoxID RVS 316 testkit 
Dit is een testkit waarmee u kunt testen of uw RVS materiaal type 316 is. Zo kunt u eenvoudig en snel 
uw RVS controleren. Indien u een 316 materiaal heeft, bevat deze molybdeen en geeft deze test een 
duidelijke paarse uitslag. 
 
TK 09 –  IJzer Detectie testkit 
Met deze testkit kunt u testen of er ijzer aanwezig is op de toplaag van uw metaal. Zo kunt u 
bijvoorbeeld testen of uw verzinkte of verchroomd monster geen ijzer aan het oppervlak meer bevat, 
en daardoor niet meer kan gaan corroderen. 
 
TK10 -Nikkel Detectie testkit 
Met deze testkit kunt u testen of er nikkel aanwezig is in uw materiaal. 
 
TK11 – Chroom VI detectie testkit 
Met deze testkit kunt u testen of er chroom VI aanwezig is in uw verlaag, coating of vloeistof. Chroom 
VI, ofwel chroom-6, chroom(VI)oxide, chroomtrioxide of CrO3 is zeer giftig en kankerverwekkend. Met 
deze test kunt u eenvoudig testen of er chroom 6 aanwezig is in uw verf. Indien dit het geval is geeft 
de teststaaf een duidelijke paarse verkleuring. Ideaal voor schildersbedrijven, om te testen of oude 
verflagen wel veilig zijn om te schuren. 
 
TK12 – Chroom  testkit 
Met deze testkit kunt u testen of uw metaal lage concentraties chroom bevat. 
 
TK13 – Ferroxyl testkit voor vrij ijzer 
Met deze testkit kunt u testen of uw RVS vrij ijzer bevat. Indien dit het geval is krijgt uw test een 
blauwe uitslag. 
 
Etsmiddelen 
 
Etsmiddel  Kan gebruikt worden voor  Hoeveelheid 
 Murakami’s  Gelegeerde chroomstalen 

Gietijzer 
 100 ml 

 Kallings 1  Martensitisch roestvaststaal  100 ml 
 Kallings 2  Roestvaststaal  100 ml 
 V2A reagent  Roestvaststaal  100 ml 
Klemm’s Reagent 
(I, II of III) 

 Voor tintetsen van 
alpha-beta- messing, brons, 
tin, giet ijzer, ferriet, martensiet, restausteniet 
en zink 

 100 ml 

Nital  Staal, giet-ijzer  4 x 8 ml 
  

Voor vragen naar overige etsmiddelen kunt u altijd contact met ons opnemen: 
 
 

http://www.matinspired.nl/product/ferroxyl-astm-a380/

