
1 ANO

de
 garantia

d e  g a r a n t i a

Este equipamento possui 1 ano de 
garantia contra defeitos de fabricação, 
condicionada a utilização correta 
conforme as indicações deste manual.
(ver página 8).

MANUAL
de instruções

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto

Durômetro Tipo Lápis para Medição
de Dureza de Revestimentos

Código: MTK-1008



1. Descrição geral do produto
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• Um importante aspecto para avaliar o desempenho do 
revestimento é a medição da dureza. Este instrumento possibilita a 
verificação da dureza através do método de risco com o grafite do 
lápis. Este é um método rápido e barato para se determinar a 
dureza do revestimento, podendo ser aplicado em laboratório ou 
diretamente na produção.

• Este método é regularmente utilizado no mundo todo desde a 
década de 1980, atendendo as normas: GB/T 6739-96 (medição de 
dureza de revestimentos pelo método com lápis); ASTM D3363-00 
(método de teste padrão para determinar a dureza de 
revestimentos pelo método com lápis); GB/T 1727-92 (método geral 
para preparação de revestimentos).

• Seu método de medição é testar qual dureza de grafite do lápis 
(6H até 6B) é capaz de arranhar o revestimento quando aplicada 
uma força padrão. A força de medição pode ser 500g, 750g ou 
1000g. O ângulo de atrito do grafite será sempre 45°. A dureza do 
revestimento será correspondente à numeração do último grafite a 
não arranhar o revestimento.

• Possui tamanho portátil, peso leve, fácil de carregar, e 
conveniente para utilização. É um equipamento robusto, que 
permitirá longa vida útil se utilizado conforme descrito neste 
manual. Leia cuidadosamente este manual de instruções e 
mantenha sempre com fácil acesso. 



2. Informações técnicas
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• Para medição da dureza de revestimentos pintados através de 
tinta em pó ou líquida. Seu princípio de funcionamento é 
determinar qual tipo de grafite é capaz de causar dano ao 
revestimento através do atrito com força de medição constante.
• Atende as normas GB/T 6739-96, ASTM D3363-00 e GB/T 
1727-92

• Força de medição: 500g, 750g e 1000g

• Ângulo de medição: 45°

• Área recomendada para teste: 50x120mm ou 70x150mm

• Distância recomendada para o teste (risco do lápis): 6,5mm

• Dimensões da unidade de medição: 95 x 77 x 49mm

Composição padrão:

• Maleta de plástico para transporte e armazenagem

• Jogo de 13 lápis de dureza distintas (6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, 
B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B)

• Unidade de medição (força de medição de 500g)

• Par de pesos adicionais para força de 750g e 1000g 

• Bloco de apoio auxiliar

• Borracha

• Estilete

• Folha de lixa 400

• Manual de instruções em português



3. Nomenclatura
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3.1 Nível de bolha para alinhamento de 45°

3.2 Lápis montado

3.3 Rodas de deslize

3.4 Revestimento

3.5 Placa de teste

3.6 Peso auxiliar

3.7 Parafuso de fixação do lápis

3.8 Sentido de deslocamento

3.9 Grafite do lápis em contato com o revestimento

3.2

3.1

3.3

3.5

3.6

3.7

3.4 3.9

3.8
45

°



4. Procedimentos de medição
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4.1 Placa de teste

• Recomendamos utilizar sempre placas de teste totalmente 
pintadas nos testes, exceto por requisitos especiais do cliente ou 
outros acordos. Sugerimos que a placa de teste tenha dimensões 
de 50x120mm ou 70x150mm. É necessário aplicar exatamente o 
processo de produção e pintura idênticos na placa de teste a qual 
será utilizado na peça original.

4.2 Lápis

• Aponte o lápis com ajuda de um estilete até o grafite ficar 
exposto entre 5 a 6mm. O grafite não deve estar solto ou 
machucado. Coloque então a folha de lixa 400 sobre um plano 
rígido. Faça o desbaste do grafite contra a lixa mantendo o lápis 
precisamente perpendicular contra a superfície. Utilize movimentos 
circulares para desbastar até a ponta ficar plana e as bordas 
afiadas. As bordas não devem apresentar quebras. O lápis pode 
realizar dois testes após a preparação do grafite, girando o mesmo 
180°, e medindo em dois lados do grafite.

5 ~ 6mm



4.3 Procedimentos para medição

• Pegue o dispositivo de medição e coloque sobre a placa de teste. 
Coloque o bloco padrão de altura sob o corpo do dispositivo de 
medição, alinhando seu posicionamento paralelo à placa de teste. 
Escolha o lápis apropriado que foi preparado (sempre comece pelo 
grafite de maior dureza) e insira-o no furo de 45° do dispositivo de 
medição. Quando o grafite tocar na superfície de teste aperte o 
parafuso de fixação. Se for preciso aumentar a força de medição 
(conforme requisitos do revestimento) monte os pesos extras.

• Retire o bloco padrão de altura e verifique no nível de bolha se o 
nivelamento está perfeito. Caso a bolha não esteja entre as duas 
linhas centrais, faça um ajuste fino no posicionamento, subindo ou 
descendo mais o lápis. A força de medição correta somente é 
aplicada na condição de nivelamento perfeito.

• Empurre então o dispositivo de medição para frente desenhando 
com o lápis uma linha com comprimento entre 5 a 6mm. A 
velocidade ideal de deslocamento é de 1mm/s. Gire o lápis 180° e 
trace uma segunda linha de teste. A distância entre as linhas 
deverá ser de pelo menos 6,5mm. Recomendamos traçar cinco 
linhas no total.

• Após traçar as linhas, utilize a borracha para apagar e verifique 
se o revestimento permaneceu intacto ou se o grafite foi capaz de 
danificar o revestimento. Lembramos: Sempre comece pelo grafite 
de maior dureza. Se o grafite de maior dureza for capaz de danificar 
o revestimento pelo menos duas vezes entre as cinco linhas 
traçadas, mude para o grafite de dureza abaixo dele e refaça o 
teste. A dureza do revestimento será igual a dureza do grafite que 
for capaz de danificar o revestimento no máximo uma vez.
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4.4 Considerações

• O teste deve ser realizado com o grafite sempre no formato 
cilíndrico com o topo plano. Outro formatos não serão considerados 
válidos, como por exemplo o grafite com a ponta cônica apontado 
com apontador.

• A medição só é válida utilizando exatamente o ângulo de 45°. 
Outros ângulos não resultam na força de medição correta.

• Ao empurrar o dispositivo de medição para frente tente manter a 
velocidade padrão de 1mm/s. Caso aplique uma velocidade 
superior, a medição não será válida, pois a possibilidade de 
arranhar a peça será maior, além do risco de quebrar o grafite. A 
medição também não é válida puxando o dispositivo de medição 
para trás.

• Sempre solte o parafuso de fixação para girar o lápis e traçar 
outra linha. Não gire o lápis com o parafuso de fixação apertado, 
evitando danificar internamente seu grafite.

• Sempre realize a medição do lápis com grafite de maior dureza 
para a grafite de menor dureza. A sequência padrão de dureza de 
grafite é a seguinte: 6H-5H-4H-3H-2H-H-F-HB-B-2B-3B-4B-5B-6B.

• Verifique a integridade da superfície da placa de teste antes das 
medições. A placa de teste deve ter a superfície regular, plana, sem 
rachaduras, arranhões, oxidação, sujeira, etc.
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5.1 Este equipamento possui 1 ano de garantia contra defeitos de 
fabricação, desde que utilizado de acordo com o indicado neste 
manual.

5.2 A garantia não cobre:

• Partes danificadas no equipamento, decorrentes de utilização 
indevida, queda, impacto, etc.

• Desgaste natural dos acessórios (lápis, estilete, borracha).

5. Garantia


