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 1802   Patentverlening aan Joseph Hardtmuth voor de productie van grafiet en klei. 
 1808   Begint de bouw van een fabriek voor de productie van potloden
 1848   Fabriek verhuist van Wenen naar Česke Budĕjovice (Budweis) Tsjechië
 1889   Start van de productie van het inmiddels beroemde potlood 1500 in 
            17 gradaties van start.

 Een potlood bestaat uit een stift, gemaakt van een mengsel van grafiet en klei,              
 met een houten omhulsel. Het mengsel voor de stift wordt in een oven gebakken.
 Veel klei en weinig grafielt ontstaat een hard potlood, veel grafiet en weining klei
 geeft een zacht potlood.
 Nadat het grafiet met de klei is vermalen worden er bindmiddelen aan toege-
 voegd en wordt alles weer gemengd. Vervolgens worden het mengsel gewalst 
 zodat er plakken ontstaan. Met behulp van een gewicht van 200 ton (200.000
 kg.  wordt de massa door een cilinder met kleine gaatjes gedrukt. De draden die
 ontstaan zijn worden op lengte gesneden waarna ze worden gedroogd en in een
 oven met een temperatuur van 1200 °C worden gebakken. Tot slot worden ze in 
 een soort was afgewerkt.                                                                                                
 Het hout voor een potlood moet aan belangrijke eisen voldoen. Allereerst moet 
 het hout zacht en sterk zijn en mogen er geen scheuren of nerven in zitten. Ten 
 tweede moet het hout licht en sterk zijn, want met een zwaar potlood is het moei
 lijker schrijven. Het hout dat hier het beste aan voldoet is cederhout.                          
 Van het gedroogde hout worden plankjes van 70 x 185 x 5 millimeter gezaagd. 
 z.g. ‘slats’. Deze slats worden geïmpregneerd in een mengsel van was en beits.
 In de slats worden groeven in maakt. In de groeven wordt lijm gespoten en ver-
 volgens worden de stiften er in gelegd. Als de stiften in de groeven liggen wordt 
 er een ander plankje met groeven op gelegd, die ook met lijm is ingesmeerd. Nu
 wordt alles stevig vastgedrukt zodat het één geheel vormt. Als dat is gebeurd   
 wordt de vorm van de potloden bepaald (bijvoorbeeld rond of zeshoekig). 
 Vervolgens het potlood gaat het potlood door verschillende verfbaden; soms wel
 18 kleurbehandelingen en uiteindelijk wordt ook de punt geslepen en hierna 
 keurig verpakt. 
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De huidige potloden worden tot op de dag van nog op deze beproefde en succesvolle wijze door 
KOH-I-NOOR geproduceerd. 
Een topkwaliteit die al meer dan 200 jaar over de hele wereld wordt gewaardeerd. 
Franz Hardtmuth, kleinzoon van Josef Hardtmuth, is de uitvinder van de moderne technologie die het 
mogelijk maakte om grafietpotloden in verschillende gradaties te produceren.
Grafietpotlood KOH-I-NOOR type 1500 is het meest bekende en populaire potlood in de wereld. 

Op onderstaande website vindt u nog veel meer informatie over KOH-I-NOOR en verschillende producten.


