
Grafiet basisproducten

Grafiet basis producten zijn zeer traditionele producten van KOH-I-NOOR Hardtmuth, met een 
geschiedenis die helemaal teruggaat tot 1790.
De combinatie van grondstoffen - laag-sintering, zachte klei en zuiver, gemalen gemodificeerde 
grafietpoeder en complex homogenisatie wordt een mengsel voor de productie van 20 gradaties 
grafietstiften, de draagwijdte van 8B tot 10H. Zachte gradaties zijn gemarkeerd met de letter B 
oftewel Budějovice en harde gradaties zijn gemarkeerd met de letter H, hetgeen staat voor 
Hardtmuth, "Hard". Er zijn twee gradaties tussen deze twee groepen gemarkeerd HB (HardBlack) 
en F , deze letter staat voor Franz Hardmujt(Fine).
De bereidingsmethode is dezelfde voor alle lengten, diameters en vormen van grafietstiften. 
Onder vochtige omstandigheden, wordt het vooraf bereide mengsel voor de gewenste gradatie 
gevormd in leads door strekken, die vervolgens worden gedroogd. De gedroogde leads worden 
vopgewarmd tot een temperatuur van ongeveer 1000 ° C en vervolgens geïmpregneerd met een 
mengsel van vet, olie en paraffine. Speciale aanpassingen aan bepaalde soorten lood hebben de 
mogelijkheid van het bereiken van de aquareleffect door het wassen van de tekening met water. 
De laatste fase van de operatie is het snijden, schuren, punt slijpen, schilderen. .
De geproduceerde leads worden zelfstandig worden gebruikt of ingevoegd in het juiste type veel-
zijdige houder. De meest voorkomende vorm is het plaatsen van de kernen in het hout in de vorm 
van potloden met verschillende typen profielen en vormen.
De onderlinge noemer en kenmerk van deze producten is de hoge kwaliteit toepassing van het 
lood op de geselecteerde papiersoort, met zijn typische metal sparkle, veroorzaakt door de basis-
grondstof - grafiet. De mineralogische essentie van grafiet, dwz zijn lamellaire vorm, brengt een 
gemakkelijke manier van het creëren van een zachte, vloeiende applicatie, die is het meest opval-
lende met zachte gradaties B te 8B.
Onze grafietpotloeden zijn het reaultaat van ruim 200 jaar ervaring, knowhow en veel liefde voor 
het product.

Ga voor de kleurenkaart op de navigatiebalk naar “PROMOTIE” en klik vervolgens 
‘BROCHURES & KLEURENKAARTEN” aan en slecteer het betrefende product.

Grafietpotlood 1500


