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BOR-ON – Materialanalys 

1.0 – Ingående delar 
 
 

 

Förvaringslåda 

Materialtestare 

Mothåll 



BOR-ON – Materialanalys 

2.0 – Analys av enkelplåt 
  Rengör en plan yta 

 
 

 

Tjocklek 0,60 - 3 mm 
 

Använd ”3M™ Scotch-
Brite™  XT-ZS” eller 
finare 
 
 
 
 

Montera mothållet över 
den slipade ytan och drag 
åt. 
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2.1 – Test – Steg för steg 
  Genomför test 

 

 

 
Kontrollera kulans renhet. 
(Rengör vid behov med 
torr pensel / trasa) 
 

 
Aktivera genom att föra 
mantelringen bakåt. 
 
 
Låt materialtestaren 
stabiliseras mot ytan 
innan ringen förs fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Läs av display 
 
(Här: 43,8) 
 
 
OBS! 
Genomför aldrig två tester 
efter varandra utan att 
flytta mothållet minst 
2mm. 
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2.2 – Jämför mätvärde med materialguide  
  Jämför uppmätt värde 

med BOR-ON 
Materialguide 

 

  

 
Mätvärde: 43,8 = ca 44 
 
(Här: Rött område = UHS)
 
Mer information om de 
olika ståltyperna finns på 
baksidan av BOR-ON 
Materialguide. 
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2.3 – Testcertifikat 
  Certifikatets delar 

  
 
 
 
 
 
Fordonsinformation: 
Här visas information om 
fordon och testresultat för 
aktuell material-analys 
 
(Här: Testvärde : 44) 
 
 
 

Materialinformation: 
Här finns information om 
materialtypen samt dess 
egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information: 
I det här fältet visas länkar 
till berörd fordonstill-
verkares websidor för 
ytterligare teknisk 
information. 
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3.0 – Analys av Dubbelplåt 
  Rengör en plan yta 

 
 

 

Vid dubbla plåtar skall 
plåten som mäts vara 
minst 1,2 mm tjock. 
 

Använd ”3M™ Scotch-
Brite™  XT-ZS” eller 
finare 
 
 

Montera mothåll över den 
slipade ytan och drag åt 
hårt. 
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3.1 – Test – Steg för steg 
  Genomför test 

 

 

 
Kontrollera kulans renhet. 
(Rengör vid behov med 
torr pensel / trasa) 
 

 
Aktivera genom att föra 
mantelringen bakåt. 
 
 
Låt materialtestaren 
stabiliseras mot ytan 
innan ringen förs fram. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Läs av display 
 
(Här: 13,4) 
 
 
 
OBS! 
Genomför aldrig två tester 
efter varandra utan att 
flytta mothållet minst 
2mm. 
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3.2 – Jämför mätvärde med materialguide 
  Jämför uppmätt värde 

med BOR-ON 
Materialguide 

 

  

 
Mätvärde: 13,4 = ca 13 
 
(Här: Grönt omr. = HSLA) 
 
Mer information om de 
olika ståltyperna finns på 
baksidan av BOR-ON 
Materialguide. 
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3.3 – Testcertifikat 
  Certifikatets delar 

  
 
 
 
 
 
Fordonsinformation: 
Här visas information om 
fordon och testresultat för 
aktuell material-analys 
 
(Här: Testvärde : 13) 
 
 
 

Materialinformation: 
Här finns information om 
materialtypen samt dess 
egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information: 
I det här fältet visas länkar 
till berörd fordonstill-
verkares websidor för 
ytterligare teknisk 
information. 
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4.0 – Analys av täckt plåt 
  Frilägg & rengör en 

plan yta 

 
 

 

Vid flera plåtar ska den 
som mäts vara minst 
1,2mm 
 

Använd ”3M™ Scotch-
Brite™  XT-ZS” eller 
finare 
 
 

Montera mothåll över den 
slipade ytan och drag åt 
hårt. 
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4.1 – Test – Steg för steg 
  Genomför test 

 

 

 
Kontrollera kulans renhet. 
(Rengör vid behov med 
torr pensel / trasa) 
 

 
Aktivera genom att föra 
mantelringen bakåt. 
 
 
Låt materialtestaren 
stabiliseras mot ytan 
innan ringen förs fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Läs av display 
 
(Här: 19,3) 
 
 
 
OBS! 
Genomför aldrig två tester 
efter varandra utan att 
flytta mothållet minst 
2mm. 
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4.2 – Jämför mätvärde med materialguide 
  Jämför uppmätt värde 

med BOR-ON 
Materialguide 

 

  

 
Mätvärde: 19,3 = ca 19 
 
(Här: Gult omr. = EHS) 
 
Mer information om de 
olika ståltyperna finns på 
baksidan av BOR-ON 
Materialguide. 
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4.3 – Testcertifikat 
  Certifikatets delar 

  
 
 
 
 
 
Fordonsinformation: 
Här visas information om 
fordon och testresultat för 
aktuell material-analys 
 
(Här: Testvärde : 19) 
 
 
 

Materialinformation: 
Här finns information om 
materialtypen samt dess 
egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information: 
I det här fältet visas länkar 
till berörd fordonstill-
verkares websidor för 
ytterligare teknisk 
information. 
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