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TERMINOLOGIA 
 
 
 APLIKATOR POWŁOK: malarnia stosująca proszkowe materiały powłokowe 
 

DEKORATOR: zakład, który wykonuje dekoracyjne wykończenie powierzchni (malarnia) 

 

DEKORACJA: efekt końcowy wykonania wykończenia dekoracyjnego 

 

KLASA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO: klasa wykończenia dekoracyjnego 
zgodna z trwałością w określonych warunkach atmosferycznych 

 
SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO:  połączenie folii papierowej lub 
plastikowej z proszkiem (technika sublimacji) lub powłoki podkładowej z powłoką 
nawierzchniową (technika proszek na proszek) 
 
DOSTAWCA FOLII: dostawca papierowej lub plastikowej folii stosowanej w technice 
sublimacji 
 
KATEGORIA POŁYSKU: trójstopniowa klasyfikacja stopnia połysku powłoki 
(matowa, półmatowa lub półbłyszcząca, błyszcząca) 

 
LICENCJA QUALIDECO: potwierdzenie dla zakładu (malarnia, dostawca proszku lub 

folii), że działa on zgodnie z Wymaganiami QUALIDECO 

 

APROBATA QUALIDECO: potwierdzenie, że określony produkt dostawcy spełnia 

Wymagania QUALIDECO 
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Rozdział 1 
 
 

CEL I PRZEDMIOT WYMAGAŃ 
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1. CEL I PRZEDMIOT WYMAGAŃ 
 

Aby uzyskać dekoracyjne wykończenie powierzchni, takie jak np. efekt drewna, 
można stosować różne technologie. Poniższe Wymagania obejmują technologie 
przenoszenia wzoru na podłoże z zastosowaniem techniki sublimacji lub techniki 
proszek na proszek. Inne technologie można stosować pod warunkiem, że uzyskają 
wcześniej aprobatę Komitetu QUALIDECO zgodnie z Dodatkiem III. 
 
Ponieważ technologie są opatentowane, Wymagania nie obejmują metod kontroli 
procesu. 
  
Celem wymagań QUALIDECO jest określenie minimalnych wymagań dla malarni, 
używanych materiałów i pokrytych elementów dla zapewnienia ciągłej kontroli 
produktu. Umożliwi to malarniom, a w przypadku techniki sublimacji także dostawcom 
farb i folii uzyskanie licencji QUALIDECO dla zewnętrznych zastosowań 
architektonicznych. 
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Przyznawanie licencji malarniom  
stosującym technikę sublimacji 
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2. PRZYZNAWANIE LICENCJI MALARNIOM STOSUJĄCYM TECHNIKĘ 
SUBLIMACJI 

Technika sublimacji polega na przenoszeniu wzoru z nośnika (folia papierowa lub 
plastikowa) na powierzchnię w specjalnym procesie przy działaniu temperatury i/lub 
ciśnienia i/lub próżni. 
 
Są dwie możliwości uzyskania licencji do zastosowań zewnętrznych: 

 
Wariant 1 
Malarnia stosuje wyłącznie folię wyprodukowaną przez dostawcę posiadającego 
licencję QUALIDECO (zgodnie z rozdz. 3), co określone jest przez wytwórcę w karcie 
technicznej. 
 
Wariant 2 
Malarnia wykonuje własne wykończenie dekoracyjne zbadane i zatwierdzone przez 
QUALIDECO. 

 
 
2.1 Warunki wstępne 
 

a) zakład wykonujący wykończenie dekoracyjne musi posiadać licencję 
QUALICOAT, co gwarantuje właściwe warunki nakładania powłok i posiadanie 
wyposażenia do ich badania 

b) farba proszkowa do wytwarzania powłoki podkładowej musi posiadać aprobatę 
QUALICOAT do stosowania techniki sublimacyjnej. 

 

 
2.2 Wymagania procesowe dla malarni stosujących technikę sublimacji 

 
2.2.1 Utwardzanie 
 

Dla uzyskania wykończenia dekoracyjnego niezbędne jest, aby system kontroli 
temperatury metalu spełniał wymagania dostawcy folii podane w kartach 
technicznych. 

 
2.2.2 Laboratorium 
 

Malarnia musi posiadać następujące wyposażenie laboratoryjne: 

 połyskościomierz, 

 aparat do pomiaru grubości powłok 

 wyposażenie do pomiaru temperatury metalu (np. paski lub rejestrator 
temperatury) 

Każdy aparat musi mieć kartę z numerem identyfikacyjnym przyrządu i 
wykazem wykonanych badań kalibracyjnych. 

 
2.2.3 Kontrola wewnętrzna 
 

Malarnia musi monitorować proces produkcyjny i badać wyroby zgodnie z poniższymi 
procedurami: 
 

 Materiał wyjściowy 
 



 

9 

Malarnia musi prowadzić rejestr materiału przyjmowanego do wykończenia 
dekoracyjnego (data, partia, wykonawca powłoki podkładowej i numer jego licencji, 
dostawca proszku, numer licencji proszku, kolor). Przykład podano w Dodatku 1. 
 
Pokryty wstępną powłoką materiał musi być dostarczony razem z certyfikatem 
zgodności (na przykład kopia protokołu z kontroli wewnętrznej danej partii). Ten 
certyfikat musi być archiwizowany przez dekoratora. 
 
Maksymalny czas pomiędzy wytworzeniem powłoki podkładu i procesem 
dekoracyjnym wynosi 2 tygodnie. W tym czasie pokryty wyrób musi być chroniony 
przed kurzem i wszelkimi zanieczyszczeniami. 
 

 Wyroby wykończone dekoracyjnie 
 
a) Pomiar połysku (EN ISO 2813) 

 
Należy wykonać pomiar połysku dla każdej partii wyrobów wykończonych 
dekoracyjnie (partia oznacza pełne zamówienie klienta w jednym kolorze lub część 
tego zamówienia znajdująca się w malarni). 
Jeżeli nie daje się zmierzyć połysku przyrządem, należy ocenić go wizualnie. Wyniki 
badań należy umieścić w rejestrze dostępnym dla inspektora, podającym wartości 
nominalne oraz nieprzekraczalne wartości maksymalne. 
 
b) Pomiar grubości powłoki (EN ISO 2360) 
 
Poniżej podano minimalną liczbę próbek poddawanych pomiarom grubości powłoki. 

 

Liczebność partii Liczba elementów 
pobranych wyrywkowo 

Maksymalna 
dopuszczalna ilość 

elementów 
odrzuconych 

1-10 wszystkie 0 

11-200 10 1 

201-300 15 1 

301-500 20 2 

501-800 30 3 

801-1300 40 3 

1301 – 3200 55 4 

3201-8000 75 6 

8001-22000 115 8 

22001-110000 150 11 

 

 
Wyniki pomiarów (wartości minimalne i maksymalne) należy wpisać do rejestru 
dostępnego dla inspektora. 

 WYROBY WYKOŃCZONE DEKORACYJNIE 
 
Wygląd 



 

10 

Wygląd oceniany jest wizualnie na powierzchni istotnie ważnej przez porównanie z 
wzorcem lub według uzgodnień z odbiorcą. 
Powierzchnia istotnie ważna powinna być określona przez odbiorcę. Stanowi ona tę 
część całkowitej powierzchni, która decyduje o wyglądzie i właściwościach 
użytkowych wyrobu. Do powierzchni istotnie ważnej nie zalicza się krawędzi, 
wgłębień i innych drugorzędnych powierzchni. 
 
Na powierzchni istotnie ważnej powłoka nie może posiadać rys sięgających 
metalowego podłoża. Przy oglądaniu powierzchni pod kątem ok. 60O żadna z 
podanych dalej wad nie może być widoczna z odległości 3 metrów: nadmierna 
chropowatość, zacieki, odwarstwienia, wtrącenia, wgłębienia, matowe plamy, pory, 
zatarcia lub inne nieakceptowalne wady. 
 
Przy ocenie wzrokowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 
- dla części eksploatowanych w atmosferze zewnętrznej: obserwacja z odległości 5 m 
- dla części eksploatowanych w atmosferze wewnętrznej: obserwacja z odległości 3 
m 
 

 Warunki utwardzania 
 
Warunki utwardzania muszą być monitorowane w celu zapewnienia zgodności z 
wymaganiami stawianymi przez dostawcę folii. Temperatura powinna być mierzona 
przynajmniej raz dziennie w jednym punkcie powierzchni profilu i przynajmniej raz w 
tygodniu w trzech różnych miejscach pieca dla zapewnienia równomiernych 
warunków utwardzania. 
 

2.3 Próbki i badania wymagane dla uzyskania licencji 
 
Musi być przeprowadzona inspekcja malarni z wykonaniem badań laboratoryjnych w 
celu upewnienia się, czy wykończenia dekoracyjne spełniają wymagania. 
 
- jeśli malarnia stosuje tylko wariant 1, wymagane jest przebadanie  tylko dwóch 
próbek wykończenia dekoracyjnego wybranych w czasie inspekcji. 
 
- jeśli malarnia stosuje tylko wariant 2, wszystkie rodzaje wykończenia do zastosowań 
zewnętrznych muszą być przebadane i zatwierdzone. 
 
- jeśli malarnia stosuje oba warianty, zbadane zostaną dwie próbki odpowiadające 
wariantowi 1 oraz wszystkie odpowiadające wariantowi 2. 

 
2.3.1 Inspekcja 
 

Inspekcja obejmuje następujące elementy: 
 
a) Inspekcja procesu utwardzania 
Jak podano w § 2.2.1. i 2.2.3. 
 
b) Inspekcja wyposażenia laboratorium 
Jak podano w § 2.2.2 dla sprawdzenia, czy wyposażenie jest dostępne i sprawne. 
 
c) Badania wyrobów wykończonych dekoracyjnie 
Inspektor powinien zbadać następujące właściwości na próbkach wykończenia 
dekoracyjnego stosując wyposażenie własne: 
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 wygląd 

 połysk 

 grubość powłoki 
 

d) Kontrola wewnętrzna i rejestry 
Inspektor musi sprawdzić, czy kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z § 
2.2.3 i czy rejestry są prowadzone prawidłowo. 
 

2.3.2 Testy 
 

2.3.2.1 Testy laboratoryjne 
 

Poniższe testy należy przeprowadzić na próbkach pobranych z partii produkcyjnej 
przeznaczonej do zewnętrznych zastosowań architektonicznych. 
 
Rodzaje badań i ustalone granice wyników są następujące: 
 
a) Połysk 

 
EN ISO 2813 – kąt padania światła w stosunku do normalnej 60O 
Uwaga: jeśli powierzchnia istotnie ważna jest zbyt mała lub z innych względów 
niemożliwa do zbadania połyskościomierzem, należy połysk ocenić wizualnie w 
stosunku do próbki odniesienia (przy tym samym kącie patrzenia). 
 
WYMAGANIA 

Kategoria połysku Zakres połysku Odchylenia akceptowalne 

1 (matowe) 0 – 30 ± 5 jednostek 

2 (półmatowe lub 
półbłyszczące) 

31 – 70 ± 7 jednostek 

3 (błyszczące) 71 – 100 ± 10 jednostek 

 
b) Grubość powłoki 
 
EN ISO 2360 
 
Na każdym wyznaczonym do badania elemencie należy zmierzyć grubość powłoki 
organicznej na powierzchni istotnie ważnej w nie mniej niż pięciu obszarach (ok. 2 
cm2) z 3 do 5 odczytami dla każdego obszaru. W raporcie z inspekcji należy 
odnotować wartość średnią pomiarów wykonanych w każdym badanym obszarze. 
 
WYMAGANIA 
 
Żadna ze zmierzonych wartości nie może być niższa niż 80% określonego minimum 
(60 µm). W przeciwnym razie wynik badania grubości w całości zostanie uznany jako 
niezadowalający. 
 
c) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 
 
EN ISO 3231 (0,2 l SO2 – 24 cykle) 
 
W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie krzyżowe o szerokości 1mm 
sięgające do metalowego podłoża. 
 
WYMAGANIA 
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Z obu stron rysy nie może wystąpić podciekanie przekraczające długość 1mm. Nie 
może także wystąpić zmiana koloru lub odwarstwienie przekraczające wartość 2 (S2) 
zgodnie z ISO 4628-2. 
 
d) Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
 
EN ISO 11341 
 
Natężenie światła: : 550  ± 20 W/m2 (290 -  800 nm) 
Temperatura czarnego wzorca  :          65 ± 50 C 

Demineralizowana woda : maksimum 10 S 
Specjalny filtr UV (290nm) 
Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 
 
Czas badania 
 

Klasa 1 Klasa 2 (Dodatek II) 

1000 godzin 2000 godzin z pomiarem połysku i zmian 
koloru co 500 godzin 

 
 
Po badaniu próbki powinny być opłukane w zdemineralizowanej wodzie i sprawdzone 
na: 
 
- Zmianę połysku:                            EN ISO 2813 kąt padania 600 

- Zmianę koloru:                                 wzór E CIELAB wg normy ISO 7724/3, 
uwzględniając odbicie światła i skalę szarości (ISO 105-A02) 
 3 pomiary koloru wykonywane są na próbce po ekspozycji oraz na  próbce nie 
poddanej testowi. 
 
WYMAGANIA 
 
Odchylenia połysku 
 

Klasa 1 Klasa 2 (Dodatek II) 

Utrata połysku po teście nie może 
przekraczać 50% wartości początkowej 

Po 1000 godzin 90% wartości 
początkowej 
Po 2000 50% dla kategorii 1 i 70% dla 
kategorii 2 i 3 

 
Zmiana koloru 
 
Nawet w przypadku nierównomierności koloru jego zmiana może być mierzona 
przyrządem. W tym przypadku należy przyjąć orientacyjnie granicę Delta E = 2 dla 
podkładów jasnych i 3 dla ciemnych. 
We wszystkich przypadkach końcową ocenę należy wydać na podstawie zwykłej 
obserwacji wizualnej z wartością maksymalną 4 według skali szarości (ISO 105-A02). 
 

2.3.2.2. Naturalny test klimatyczny1 

 
__________________________________ 
1
  Dla wykończenia dekoracyjnego klasy 2 patrz Dodatek II. 
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Ekspozycja na Florydzie zgodnie z ISO 2810 
 
Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5O do poziomu, w kierunku południowym 
przez 1 rok. Badanie zaczyna się w kwietniu. 
 
WYMAGANIA 
 
Akceptowalne wartości graniczne wyników badań są na razie te same, co w teście 
przyspieszonym w sztucznych warunkach atmosferycznych. 
 

2.3.3 Ocena zgodności dla uzyskania licencji 
 
Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego.  
Pod nadzorem QUALICOAT Stowarzyszenie stosuje następująca procedurę: 
 
- jeżeli wyniki badań laboratoryjnych i inspekcji spełniają Wymagania licencja na 
stosowanie znaku jakości QUALIDECO zostaje malarni przyznana. 
- jeżeli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji nie spełniają Wymagań malarnia 
zostaje poinformowana, że na razie licencja na stosowanie znaku jakości nie może 
być udzielona; podane zostaną powody decyzji. Nowy wniosek o przyznanie licencji 
może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane 
braki zostały usunięte. 
 

2.4 Przedłużenie licencji QUALIDECO przez zakłady stosujące technikę 
sublimacji 

 
Podstawą przedłużenia licencji są wyniki inspekcji  oraz wyniki badań próbek 
pobranych przez inspektora. 
 

2.4.1 Inspekcja 
 

Po przyznaniu licencji QUALIDECO zakład będzie wizytowany raz do roku zgodnie z 
§ 2.3.1. W czasie inspekcji zostaną przez inspektora pobrane dwie próbki 
wykończenia dekoracyjnego do badań. 
 
Należy sprawdzać także dokumentację handlową, aby upewnić się, że licencja 
QUALIDECO jest stosowana tylko do wykończeń dekoracyjnych posiadających 
aprobatę. 
 

2.4.2 Badania 
 

2.4.2.1   Badania laboratoryjne 
 

Należy wykonać te same testy jak w przypadku ubiegania się o licencję (§ 2.3.2.1). 

 połysk 

 grubość powłoki 

 odporność na atmosferę wilgotną 

 przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
2.4.2.2. Badanie w atmosferze naturalnej (test Floryda) 
 
Patrz $ 2.3.2.2. 
 
2.4.3 Ocena zgodności dla przedłużenia licencji 
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Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego  lub do 
QUALIDECO do oceny. 
Pod nadzorem QUALIDECO Stowarzyszenie stosuje poniższą procedurę (patrz także 
tablica 1 poniżej): 
 
- jeżeli wyniki inspekcji spełniają Wymagania licencja QUALIDECO zostaje 
przedłużona, 
 
- jeżeli wyniki nie spełniają Wymagań, należy przeprowadzić następną inspekcję w 
ciągu miesiąca (pomijając okresy świąt) po otrzymaniu przez malarnię powiadomienia 
o niezadowalającym wyniku inspekcji. W tym czasie licencjobiorca usunie wady i 
poinformuje o tym niezwłocznie Stowarzyszenie lub QUALIDECO. Jeżeli druga 
inspekcja przyniesie znowu wynik negatywny licencja zostanie natychmiast cofnięta. 
 
- jeżeli wyniki badania jednej lub dwóch próbek nie spełniają wymagań, badanie 
należy powtórzyć na nowych próbkach przygotowanych z użyciem tego samego 
proszku i tej samej folii pobranych w czasie inspekcji. 

 Jeżeli wyniki powtórzonych badań są poprawne, wynik inspekcji zostanie uznany 
za negatywny2 i malarnia zostanie poproszona o sprawdzenie procesu 
produkcyjnego. Następna inspekcja zostanie przeprowadzona w ciągu miesiąca 
(pomijając okresy świąt) po otrzymaniu przez malarnię powiadomienia o 
niezadowalającym wyniku inspekcji. W tym czasie licencjobiorca usunie wady i 
poinformuje o tym niezwłocznie Stowarzyszenie lub QUALIDECO. Jeżeli druga 
inspekcja przyniesie znowu wynik negatywny licencja zostanie natychmiast 
cofnięta. 

 Jeżeli wyniki powtórzonych badań laboratoryjnych są znowu niezadowalające, 
wówczas malarnia nie będzie mogła dalej stosować wadliwego systemu 
powłokowego, ale licencja zostanie przedłużona. Dodatkowo jeżeli ten wadliwy 
system powłokowy jest nakładany zgodnie z wariantem 1, wówczas dalsze 
postępowanie zostanie podjęte po konsultacji z dostawcą. (dostawcami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
2
  Jeżeli wyniki badań są zadowalające, oznacza to, że warunki produkcyjne nie są prawidłowe i należy powtórzyć inspekcję   
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 INSPEKCJA TESTY 
LABORATO- 

RYJNE 

OCENA  
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 TAK TAK 

POZYTY- 
WNA 

► Przedłuże-
nie licencji  

  

  

NIE TAK 
NEGA- 
TYWNA 

Powtórzenie 
inspekcji 

Wynik 
pozytywny 

► Licencja 
przedłużona 

  

Wynik 
negatywny 

► Licencja 
cofnięta 

  

TAK NIE 
NEGA-
TYWNA 

Powtórzenie 
badań próbek 
wadliwych (*) 

Wynik badań 
negatywny 

► Licencja 
przedłużona 

  

► Aprobata 
cofnięta (***) 

Wynik badań 
pozytywny 

(**) 
Powtórzenia inspekcji 

Wynik pozytywny ► Licencja przedłużona 

Wynik negatywny ► Licencja cofnięta 

 

(*) Badania zostaną powtórzone na próbkach przygotowanych w 
laboratorium zgodnie z instrukcją dostawcy. 

(**)  Jeżeli wyniki testów laboratoryjnych są satysfakcjonujące, 
oznacza to, że warunki procesu nie były poprawne I inspekcja 
musi zostać powtórzona. 
 
(***) Malarnia nie może dłużej stosować powłokowych 
systemów dekoracyjnych, które nie przeszły testów. 
Dodatkowo, jeżeli te systemy są wytwarzane według wariantu 
1, działania zostaną podjęte po konsultacji z dostawcą.  

 

Tablica 1 – Przedłużenie licencji dla malarni stosującej proces sublimacji 
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Rozdział 3 

 
 
 
 
 
 

Procedura certyfikacji dla uzyskania licencji 
przez dostawców folii i proszków (dla techniki 

sublimacji) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PROCEDURA CERTYFIKACJI DLA UZYSKANIA LICENCJI PRZEZ DOSTAWCÓW 
FOLII I PROSZKÓW (DLA TECHNIKI SUBLIMACJI) 
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Efektem certyfikacji dostawców jest wymóg dla dostawców folii stosowania wyłącznie 
atestowanych materiałów powłokowych pochodzących od licencjonowanych dostawców, 
a dla dostawców proszków stosowanie wyłącznie atestowanych folii pochodzących od 
licencjonowanych dostawców.  

 
3.1 Procedura certyfikacji dla dostawców folii 
 
3.1.1 Wymagania dla dostawcy folii 
 
3.1.1.1 Kontrola procesu produkcji 
 

Wszystkie etapy produkcji muszą być monitorowane i dokumentowane dla 
zachowania pełnej kontroli procesu produkcji. Zapisy muszą być umieszczane w 
rejestrach łatwo dostępnych dla inspektora. 

 
3.1.1.2 Laboratorium i kontrola wewnętrzna 
 

Za produkt końcowy przyjmuje się folię do sublimacji.  
 
Folia musi być zbadana po użyciu w procesie wykończenia dekoracyjnego 
atestowanego proszku, posiadającego atest QUALIDECO. 
 
Dostawca folii powinien mieć laboratorium oddzielone od linii produkcyjnej. 
Laboratorium powinno być wyposażone we wszelkie przyrządy i chemikalia 
niezbędne do kontroli procesu produkcji i wyrobów.  
Musi być wyposażone w co najmniej następujące przyrządy i materiały odniesienia: 

 połyskościomierz, 

 przyrząd do pomiaru grubości powłok 

 rejestrator temperatury utwardzania w czasie wyposażony w cztery punkty 
pomiarowe 

 przyrząd do przyspieszonych badań odporności na warunki atmosferyczne, do 
pomiaru zmian koloru i połysku 

 stanowisko aplikacyjne 

 przenośnik próbek 

 szara skala odniesienia (ISO 105-A02) 
 

Każdy przyrząd musi posiadać dokument z numerem identyfikacyjnym i zapisem 
wyników okresowej kontroli (kalibracji). 
Dostawca folii musi stosować następujące procedury do monitorowania procesu 
wytwórczego i badania produktu końcowego: 
 

- próbka z każdej rolki (każde 1000 m) musi być nadrukowana na 
pokrytą powłoką powierzchnię dla wizualnej kontroli wyglądu. Należy 
rejestrować wyniki badania; zachowane muszą być co najmniej dwie 
próbki pobrane z początku i końca każdej rolki. 
 

- Dostawca folii musi przekazać lakierni dokumentację techniczną 
obowiązującą dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych (w 
szczególności podającą maksymalne temperatury i czasy z 
odwołaniem do oznaczeń folii i proszków). Kopia musi być dostępna 
dla inspektora. 
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- Dostawca folii musi przebadać każdy nowy system wykończenia 
dekoracyjnego w swoim laboratorium. Zapis otrzymanych wyników 
musi być okazywany inspektorowi QUALIDECO. 

 
3.1.2 Udzielanie licencji dostawcy folii 
 

Licencja będzie udzielana pod następującymi warunkami: 
 

1. Dostawca folii dostarcza na piśmie wniosek z oznaczeniem systemu 
wykończenia dekoracyjnego (folia + proszek), który ma podlegać aprobacie. 

2. Zakład musi posiadać odpowiednio wyposażone laboratorium (patrz § 3.1.1.2) 
3. Jeśli wniosek został zaakceptowany przez QUALIDECO dostawca folii musi 

wysłać rolkę folii do laboratorium QUALIDECO w celu wytworzenia 
następujących 4 podstawowych efektów dekoracyjnych: 

 Orzech i dąb na podwarstwie brązowej 

 Sosna i dąb na podwarstwie beżowej 
Należy podać nazwy stosowanych systemów proszkowych.  

 
4. Próbki folii należy pobrać z miejsc, na których pojawiają się znaki rysunku i    

druku. 
 

5. Laboratorium QUALIDECO musi wykonywać wykończenie z zastosowaniem 
folii i przeprowadzić  następujące badania: 

 Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 

 Badanie odporności na atmosferę wilgotną zawierającą SO2  

 Badanie w atmosferze naturalnej na Florydzie 
 

6. Należy przeprowadzić inspekcję zakładu dostawcy w celu sprawdzenia, czy 
kontrola wewnętrzna spełnia wymagania wyszczególnione w § 3.1.1.2 

 
OCENA ZGODNOŚCI 
 
Pod nadzorem QUALIDECO, Stowarzyszenie zastosuje poniższą procedurę: 
 
- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych i inspekcji spełniają wymagania, zostanie 
udzielona licencja na stosowanie znaku jakości QUALIDECO dla badanych 
systemów dekoracyjnego wykończenia, które odtąd będą traktowane jako 
posiadające aprobatę. 
- Jeżeli wyniki testów laboratoryjnych i inspekcji nie spełniają wymagań, 
wnioskodawca  
zostanie  poinformowany, że na razie licencja nie może być udzielona; podane 
zostają powody decyzji. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony 
tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 
 

3.1.3 Przedłużenie licencji dla dostawcy folii 
 
Po uzyskaniu licencji przez dostawcę folii, jego zakład będzie podlegał inspekcji raz w 
roku. 
 
Inspekcja rutynowa będzie składała się z następujących punktów: 
 
a) WYPOSAŻENIE LABORATORIUM zgodnie z $ 3.1.1.2 
b) PRÓBKI Z WYKOŃCZENIEM DEKORACYJNYM badane w czasie kontroli 

wewnętrznej 
c) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 
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d) POBIERANIE PRÓBEK – dwa rodzaje wykończenia posiadające tę samą 
aprobatę i wskazane przez dostawcę w kartach technicznych zostaną wybrane 
przez inspektora do badań (patrz 3.1.2). 

 
OCENA ZGODNOŚCI 

 
Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego  lub do 
QUALIDECO do oceny. 
Pod nadzorem QUALIDECO Stowarzyszenie stosuje poniższą procedurę (patrz także 
tablica 2 poniżej): 
 
- jeżeli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają Wymagania licencja 
QUALIDECO zostaje przedłużona. 
 
- jeżeli wyniki nie spełniają Wymagań, należy przeprowadzić następną inspekcję w 
ciągu miesiąca (pomijając okresy świąt) po otrzymaniu przez dostawcę folii 
powiadomienia o niezadowalającym wyniku inspekcji. W tym czasie licencjobiorca 
usunie wady i poinformuje o tym niezwłocznie Stowarzyszenie lub QUALIDECO. 
Jeżeli druga inspekcja przyniesie znowu wynik negatywny licencja zostanie 
natychmiast cofnięta. 
 
- jeżeli wyniki testów laboratoryjnych na jednej próbce nie spełniają wymagań, 
zostanie zbadana nowa próbka wykończenia dekoracyjnego. Jeżeli wyniki 
powtórzonych badań są także niesatysfakcjonujące, cofnięta zostanie aprobata 
dotycząca wadliwego wykończenia. 
 
- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu próbek nie spełniają wymagań, badania 

zostaną powtórzone na nowych próbkach wykończenia dekoracyjnego 
przygotowanych przez laboratorium z zastosowaniem folii pobranej w czasie 
inspekcji. Jeżeli wyniki powtórzonych badań dla obu próbek są znowu 
niesatysfakcjonujące, aprobata zostanie cofnięta. Jeżeli wyniki są niezadowalające 
dla jednej próbki, wówczas aprobata zostanie cofnięta tylko dla tego systemu 
wykończenia. 

 INSPEK- 

CJA 

BADANIA 
LABORA- 

TORYJNE 

OCENA  

  

C
zy
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ym
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ą 
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TAK TAK 
POZYTYW- 

NA 
► Licencja 
przedłużona 

  

 

NIE TAK 
NEGA- 
TYWNA 

Powtórzyć 
inspekcję 

Inspekcja 
pozytywna 

► Licencja 
przedłużona 

 

Inspekcja 
negatywna 

► Licencja 
cofnięta 

 

TAK NIE 

NEGA-
TYWNA 
1 próbka 

Powtórzyć testy 
na nowej próbce 

z tym samym 
wykończeniem 

(*) 

Wyniki 
pozytywne 

► Licencja 
przedłużona 

 

Wyniki 
negatywne 

► Licencja przedłużona 
Aprobata cofnięta dla wadliwego wykończenia 

NEGA- 
TYWNA 
2 próbki 

Powtórzyć testy 
na nowych 

próbkach z tym 
samym 

wykończeniem 
(*) 

Obie próbki 
dobre  

► Licencja przedłużona 

Jedna próbka 
wadliwa 

 Licencja przedłużona 
Aprobata cofnięta dla wadliwego wykończenia 

Obie próbki 
wadliwe 

 Licencja przedłużona 
 Aprobata cofnięta 

 
(*) Badania zostaną powtórzone na próbkach wykończenia dekoracyjnego przygotowanych w laboratorium z zastosowaniem tej samej 
folii pobranej w czasie inspekcji. 

Tablica 2 – Przedłużenie licencji dla dostawcy folii 
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3.1.4 Aprobata dla nowego systemu wykończenia dekoracyjnego 

 
Po uzyskaniu przez dostawcę folii licencji na stosowanie znaku jakości, aprobata dla 
nowego systemu wykończenia powierzchni będzie udzielona pod następującymi 
warunkami: 
 
 

1. Dostawca folii dostarcza na piśmie wniosek z oznaczeniem systemu 
wykończenia dekoracyjnego (folia + proszek), który ma podlegać 
aprobacie. 
 

2. Po zarejestrowaniu wniosku przez QUALIDECO dostawca folii musi 
wysłać rolkę folii do laboratorium QUALIDECO w celu wytworzenia 
następujących 4 podstawowych efektów dekoracyjnych: 

 

 Orzech i dąb na podwarstwie brązowej 

 Sosna i dąb na podwarstwie beżowej 
 

Należy podać nazwy stosowanych systemów proszkowych.  
 

3. Próbki folii należy pobrać z miejsc, na których pojawiają się znaki 
rysunku i druku. 

 
4. Laboratorium QUALIDECO musi wykonywać wykończenie z 

zastosowaniem folii i przeprowadzić  następujące badania: 

 Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 

 Badanie odporności na atmosferę wilgotną zawierającą SO2  

 Badanie w atmosferze naturalnej na Florydzie 
 

OCENA ZGODNOŚCI 
 
- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych spełniają wymagania, nowy system  

dekoracyjnego wykończenia zostanie dodany do licencji. 
- Jeśli wyniki jednego lub więcej testu laboratoryjnego nie spełniają wymagań, 

badania muszą zostać powtórzone. Jeśli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji 
nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostanie poinformowany, że na nowy 
system wykończenia powierzchni nie może zostać udzielona aprobata z podaniem 
przyczyn. 

 
 

3.2 Procedura certyfikacji dla dostawcy proszku 
 
3.2.1 Wymagania dla dostawcy proszku 

 
3.2.1.1 Kontrola procesu produkcji 
 

Wszystkie etapy produkcji muszą być monitorowane i dokumentowane dla 
zachowania pełnej kontroli procesu produkcji. Zapisy należy umieszczać w rejestrach 
dostępnych dla inspektora. 

 
3.2.1.2 Badania laboratoryjne i kontrola wewnętrzna 
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Dostawca proszku musi posiadać laboratorium oddzielone od linii produkcyjnej. 
Laboratorium powinno być wyposażone we wszelkie przyrządy i chemikalia niezbędne do 
kontroli procesu produkcji i wyrobów.  
Musi być wyposażone w co najmniej następujące przyrządy i materiały odniesienia: 

 połyskościomierz, 

 przyrząd do pomiaru grubości powłok 

 przyrządy do badań mechanicznych 

 rejestrator temperatury utwardzania w czasie wyposażony w cztery punkty 
pomiarowe 

 przyrząd do przyspieszonych badań odporności na warunki atmosferyczne i do 
pomiaru zmian koloru i połysku 

 stanowisko aplikacyjne 

 przenośnik próbek 

 szara skala odniesienia (ISO 105-A02) 
Każdy przyrząd musi posiadać dokument z numerem identyfikacyjnym i zapisem 
wyników okresowej kontroli (kalibracji). 
 
Dostawca proszku w celu monitorowania procesu produkcji i badania powłok musi 
stosować następujące procedury: 
- Każda partia produkcyjna musi być co najmniej raz badana. Po wyprodukowaniu 
każdych 100 do 300kg proszku, zależnie od wielkości partii, należy przygotować panel 
testowy, aby zbadać wzrokowo wygląd powłoki (połysk i kolor) i właściwości 
mechaniczne. Wyniki należy zapisywać w rejestrze.  
- Dostawca proszku musi przekazać lakierni dokumentację techniczną systemu 
wykończenia. Kopia musi być dostępna inspektorowi w czasie jego wizyty. 
- Dostawca proszku w swoim laboratorium musi badać próbki pokryte różnymi, 
posiadającymi aprobatę proszkami z wykończeniem dekoracyjnym folią stosowaną do 
wszystkich systemów wskazanych w kartach technicznych. Zapis otrzymanych wyników 
musi być do wglądu dla inspektora. 

 
3.2.2 Udzielanie licencji dostawcy proszku 
 

Licencja będzie udzielana pod następującymi warunkami: 
 
1. Dostawca proszku dostarcza na piśmie wniosek z oznaczeniem systemu 

wykończenia dekoracyjnego (folia + proszek), który ma być atestowany. 
2. Zakład musi posiadać odpowiednio wyposażone laboratorium (patrz § 3.2.1.2) 
3. Muszą zostać zbadane następujące kolory podstawowe: 

 brązowy 

 beżowy 
4. Laboratorium QUALIDECO dla folii, dla której złożono wniosek o aprobatę, musi 

przeprowadzić następujące badania: 

 przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 

 odporność na działanie wilgotnej atmosfery z SO2 

 badanie w atmosferze naturalnej na Florydzie 
5. Musi być przeprowadzona inspekcja zakładu dostarczającego proszek w celu 

zbadania, czy kontrola wewnętrzna spełnia wymagania określone w § 3.2.1.2. 
 

OCENA ZGODNOŚCI 
 
Pod nadzorem QUALIDECO Stowarzyszenie zastosuje następującą procedurę: 
 

- Jeśli wyniki badań laboratoryjnych i inspekcji spełniają wymagania, zostanie 
udzielona licencja na stosowanie znaku jakości QUALIDECO na badany system 
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wykończenia dekoracyjnego, który od tej pory jest traktowany jako posiadający 
aprobatę. 
- Jeśli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji nie spełniają wymagań, 
wnioskodawca zostanie poinformowany, że licencja nie może być na razie udzielona; 
podane zostają powody decyzji. Nowy wniosek może być przygotowany tylko po 
oświadczeniu zakładu, że zanotowane wady zostały usunięte. 

 
3.2.3 Przedłużenie licencji dostawcy proszku 
 

Po uzyskaniu licencji przez dostawcę proszku, jego zakład będzie podlegał inspekcji 
raz w roku. 
 
Inspekcja rutynowa będzie składała się z następujących punktów: 
 
a) WYPOSAŻENIE LABORATORIUM zgodnie z § 3.2.3 
b) PRÓBKI Z WYKOŃCZENIEM DEKORACYJNYM badane w czasie kontroli 

wewnętrznej 
c) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 
d) SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK SYSTEMÓW WYKOŃCZENIA 

POSIADAJĄCYCH APROBATY musi być sprawdzony z zastosowaniem tych 
samych testów laboratoryjnych co przy procedurze uzyskiwania licencji w celu 
sprawdzenia czy systemy spełniają wymagania. 

 
OCENA ZGODNOŚCI 

 
Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego  lub do 
QUALIDECO do oceny. 
Pod nadzorem QUALIDECO Stowarzyszenie stosuje poniższą procedurę (patrz także 
tablica 3 poniżej): 
 
- jeżeli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają Wymagania upoważnienie 
do stosowania znaku jakości  QUALIDECO zostanie przedłużone. 
 
- jeżeli wyniki inspekcji nie spełniają Wymagań, należy przeprowadzić następną 
inspekcję w ciągu miesiąca (pomijając okresy świąt) po otrzymaniu przez dostawcę 
proszku powiadomienia o niezadowalającym wyniku inspekcji. W tym czasie 
licencjobiorca usunie wady i poinformuje o tym niezwłocznie Stowarzyszenie lub 
QUALIDECO. Jeżeli druga inspekcja przyniesie znowu wynik negatywny licencja 
zostanie natychmiast cofnięta. 
 
- jeżeli wyniki testów laboratoryjnych na jednej próbce nie spełniają wymagań, 
zostanie zbadana nowa próbka wykończenia dekoracyjnego. Jeżeli wyniki 
powtórzonych badań są także niesatysfakcjonujące, cofnięta zostanie aprobata 
dotycząca wadliwego wykończenia. 
 
- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu próbek nie spełniają wymagań, badania 
zostaną powtórzone na nowych próbkach wykończenia dekoracyjnego 
przygotowanych przez laboratorium z zastosowaniem tego samego proszku 
pobranego w czasie inspekcji. Jeżeli wyniki powtórzonych badań dla obu próbek są 
znowu niesatysfakcjonujące, aprobata zostanie cofnięta. Jeżeli wyniki są 
niezadowalające dla jednej próbki, wówczas aprobata zostanie cofnięta tylko dla tego 
systemu wykończenia. 
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BADANIA 
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TORYJNE 

OCENA  
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TAK TAK 
POZYTY-

WNA 
► Licencja 
przedłużona 

  

 

NIE TAK 
NEGA- 
TYWNA 

Powtórzyć 
inspekcję 

Inspekcja 
pozytywna 

► Licencja 
przedłużona 

 

Inspekcja 
negatywna 

► Licencja 
cofnięta 

 

TAK NIE 

NEGA-
TYWNA 
1 próbka 

Powtórzyć testy 
na nowej próbce 

z tym samym 
wykończeniem 

(*) 

Wyniki 
pozytywne 

► Licencja 
przedłużona 

 

Wyniki 
negatywne 

► Licencja przedłużona 
Aprobata cofnięta dla wadliwego wykończenia 

NEGA- 
TYWNA 
2 próbki 

Powtórzyć testy 
na nowych 

próbkach z tym 
samym 

wykończeniem 
(*) 

Obie próbki 
dobre  

► Licencja przedłużona 

Jedna próbka 
wadliwa 

 Licencja przedłużona 
Aprobata cofnięta dla wadliwego wykończenia 

Obie próbki 
wadliwe 

 Licencja przedłużona 
 Aprobata cofnięta 

 
(*) Badania zostaną powtórzone na próbkach wykończenia dekoracyjnego przygotowanych w laboratorium z zastosowaniem tego 
samego proszku pobranego w czasie inspekcji. 

Tablica 3 – Przedłużenie licencji dla dostawcy proszku 

 

 
3.2.4 Aprobata dla nowego systemu wykończenia dekoracyjnego 
 

Po uzyskaniu przez dostawcę proszku licencji na stosowanie znaku jakości, aprobata na 
każdy nowy system dekoracyjny będzie udzielana pod następującymi warunkami: 

 
1. Dostawca proszku dostarcza do QUALIDECO na piśmie wniosek z 

oznaczeniem systemu wykończenia dekoracyjnego (folia + 
proszek), który ma być atestowany. 

2. Muszą zostać zbadane następujące kolory podstawowe: 

 brązowy 

 beżowy 
3. Laboratorium QUALIDECO zastosuje folię, która ma być 

atestowana i przeprowadzi następujące testy: 

 przyspieszony test w sztucznych warunkach 
atmosferycznych 

 odporność na działanie wilgotnej atmosfery z SO2 

 badanie w atmosferze naturalnej na Florydzie 
 

OCENA ZGODNOŚCI 
 

- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych spełniają wymagania, nowy system wykończenia 
dekoracyjnego zostanie dodany do licencji. 
- Jeśli wyniki jednego lub więcej testów laboratoryjnych nie spełniają wymagań, 
badania muszą zostać powtórzone. Jeśli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji 
nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostanie poinformowany, że na nowy system 
wykończenia dekoracyjnego nie może zostać udzielona aprobata; podane zostają 
powody decyzji. 
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4. UDZIELANIE LICENCJI ZAKŁADOM STOSUJĄCYM TECHNIKĘ PROSZEK NA 
PROSZEK 
 

Efekt ten uzyskuje się w dwóch etapach: nakłada się powłokę podkładową (A) i 
częściowo utwardza. Potem w etapie drugim nakłada się powłokę końcową (B) na 
poprzedniej stosując specjalny filtr i odpowiedni rysunek. Następnie wykonuje się 
pełne utwardzenie zespołu powłok. 
 
Powłoki główna i nawierzchniową muszą być nakładane w tym samym zakładzie. 
 
Warunki wstępnego i końcowego utwardzania muszą być określone przez dostawcę 
proszku. Zakład musi dysponować odpowiednimi instrukcjami technicznymi. 
 

4.1 Warunki wstępne 
 

a) Zakład wykonujący wykończenie dekoracyjne musi posiadać licencję 
QUALICOAT, co gwarantuje właściwe warunki nakładania powłok i posiadanie 
wyposażenia do ich badania. 

b) Farby proszkowe muszą posiadać aprobatę wydaną: 

 przez QUALIDECO do wykończenia typu proszek na proszek zgodnie z § 
5.1.1 (DECO-P). 

 i/lub przez QUALICOAT rozszerzoną na zastosowania dekoracyjne z 
zastosowaniem techniki proszek na proszek zgodnie z § 5.1.3 

 
c) Wykończenia dekoracyjne są wykonywane w jednej linii produkcyjnej. 

 
 

4.2 Wymagania procesowe dla malarni stosujących technikę proszek na 
proszek 

 
4.2.1 Laboratorium 
 

Malarnia musi posiadać następujące wyposażenie laboratoryjne: 

 połyskościomierz, 

 aparat do pomiaru grubości powłok 

 wyposażenie do pomiaru temperatury metalu (rejestrator temperatury) 
Każdy aparat musi mieć kartę z numerem identyfikacyjnym przyrządu i wykazem 
wykonanych badań kalibracyjnych. 

 

4.2.2 Kontrola wewnętrzna 
 

Malarnia musi monitorować proces produkcyjny i badać wyroby zgodnie z poniższymi 
procedurami: 
 

 MATERIAŁ WYJŚCIOWY 
 
Malarnia musi prowadzić rejestr materiału przyjmowanego do wykończenia 
dekoracyjnego (data, partia, wykonawca powłoki podkładowej i numer jego licencji, 
dostawca proszku, numer licencji proszku, kolor). Przykład podano w Dodatku 1. 
 

 

 WYROBY WYKOŃCZONE DEKORACYJNIE 
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a) Pomiar połysku (EN ISO 2813) 

 
Należy wykonać pomiar połysku dla każdej partii wyrobów wykończonych 
dekoracyjnie (partia oznacza pełne zamówienie klienta w jednym kolorze lub część 
tego zamówienia znajdująca się w malarni). 
 
Jeżeli nie daje się zmierzyć połysku przyrządem, należy ocenić go wizualnie przez 
porównanie z próbką odniesienia uzgodnioną z klientem. 
 
Wyniki badań należy umieścić w rejestrze dostępnym dla inspektora, podającym 
wartości nominalne oraz nieprzekraczalne wartości maksymalne. 
 
b) Pomiar grubości powłoki (EN ISO 2360) 
 
Poniżej podano minimalną liczbę próbek poddawanych pomiarom grubości powłoki. 

 
Liczebność partii Liczba elementów 

pobranych wyrywkowo 
Maksymalna 

dopuszczalna ilość 
elementów 

odrzuconych 

1-10 wszystkie 0 

11-200 10 1 

201-300 15 1 

301-500 20 2 

501-800 30 3 

801-1300 40 3 

1301 – 3200 55 4 

3201-8000 75 6 

8001-22000 115 8 

22001-110000 150 11 

 
Wyniki pomiarów (wartości minimalne i maksymalne) należy wpisać do rejestru 
dostępnego dla inspektora. 
 

 WARUNKI UTWARDZANIA 
 
Warunki utwardzania muszą być monitorowane przez pomiar temperatury 
przynajmniej raz dziennie w celu zapewnienia zgodności z instrukcją dostawcy. 

 
 

 

4.3 Przyznawanie licencji QUALIDECO malarniom stosującym technikę 
proszek na proszek 
 
4.3.1 Inspekcja 
 

Przy założeniu, że zakład spełnia warunki wstępne i dostarczył wniosek na piśmie do 
QUALIDECO, inspekcja dla uzyskania licencji będzie przeprowadzona następująco: 
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a) INSPEKCJA PROCESU UTWARDZANIA 
 
b) INSPEKCJA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM 
 
c) BADANIA WYROBÓW WYKOŃCZONYCH DEKORACYJNIE 
 
Inspektor powinien zbadać następujące właściwości na próbkach wykończenia 
dekoracyjnego stosując wyposażenie własne: 
 

 wygląd 

 połysk 

 grubość powłoki 
d) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 
 
Inspektor musi sprawdzić, czy kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z § 
4.2.2 i czy rejestry są prowadzone prawidłowo. 
 

4.3.2 Testy 
 
 
4.3.2.1 Testy laboratoryjne 
 

Poniższe testy należy przeprowadzić na próbkach pobranych z partii produkcyjnej 
przeznaczonej do zewnętrznych zastosowań architektonicznych. Badania korozyjne 
należy wykonać na pojedynczych próbkach. 
 

Rodzaje badań i ustalone granice wyników są następujące: 
 
a) Połysk 

 
EN ISO 2813 – kąt padania światła w stosunku do normalnej 60O 
 
Uwaga: jeśli powierzchnia istotnie ważna jest zbyt mała lub z innych względów 
niemożliwa do zbadania połyskościomierzem, należy połysk ocenić wizualnie w 
stosunku do próbki odniesienia (przy tym samym kącie patrzenia). 
 

WYMAGANIA: 
 

Kategoria połysku Zakres połysku Odchylenia akceptowalne 

1 (matowe) 0 – 30 ± 5 jednostek 

2 (półmatowe lub 
półbłyszczące) 

31 – 70 ± 7 jednostek 

3 (błyszczące) 71 – 100 ± 10 jednostek 

 
b) Grubość powłoki 
 
EN ISO 2360 
 
Na każdym wyznaczonym do badania elemencie należy zmierzyć grubość powłoki 
organicznej na powierzchni istotnie ważnej w nie mniej niż pięciu obszarach (ok. 2 
cm2) z 3 do 5 odczytami dla każdego obszaru. W raporcie z inspekcji należy 
odnotować wartość średnią pomiarów wykonanych w każdym badanym obszarze. 
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WYMAGANIA 
 
Żadna ze zmierzonych wartości nie może być niższa niż 80% określonego minimum 
(60 µm). W przeciwnym razie wynik badania grubości w całości zostanie uznany jako 
niezadowalający. 
 
c) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 
 
EN ISO 3231 (0,2 l SO2 – 24 cykle) 
 
W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie krzyżowe o szerokości 1 mm 
sięgające do metalowego podłoża. 
 
WYMAGANIA: 
Z obu stron rysy nie może wystąpić podciekanie przekraczające długość 1 mm. Nie 
może także wystąpić zmiana koloru lub odwarstwienie przekraczające wartość 2 (S2) 
zgodnie z ISO 4628-2. 
 
d) Odporność na działanie wrzącej wody 

 
Metoda 1 z wrzącą wodą: 

 

2 godziny gotowania w zdemineralizowanej wodzie (maksimum 10 S w 200C) Wyjąć 
próbkę i pozostawić ją do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Nanieść taśmę 
przylepną na powierzchnię, upewniając się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 
minucie usunąć taśmę pod kątem 450 jednym ostrym szarpnięciem. 
 

Metoda 2 z szybkowarem: 
 

Wlać zdemineralizowaną wodę (maksimum 10 S w 200C) do szybkowara o 
wewnętrznej średnicy około 200 mm do poziomu 25 mm i umieścić w nim próbkę 
testową mierzącą 50 mm.  
 

Umieścić pokrywkę i podgrzać szybkowar aż do pojawienia się pary. Ustawić zawór 
tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 +/- 10 kPA (1 bar). Kontynuować 
grzanie przez 1 godzinę licząc od momentu pojawienia się pierwszej pary. Ochłodzić 
szybkowar, usunąć próbkę i pozostawić ją do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. 
  
Nanieść taśmę przylepną (patrz rozdział 2.4) na powierzchnię, upewniając się, że nie 
ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 450 jednym ostrym 
szarpnięciem. 
 

 WYMAGANIA: 
 
 Nie dopuszcza się spęcherzeń przekraczających 2 (S2) według ISO 4628-2. Nie 

może być żadnych defektów lub odwarstwień powłoki. Niewielka zmiana koloru jest 
akceptowana. 
 
e) Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
EN ISO 11341 
 
Natężenie światła: : 550  ± 20 W/m2 (290 -  800 nm) 
Temperatura czarnego wzorca  :          65 ± 50 C 

Demineralizowana woda : maksimum 10 S 
Specjalny filtr UV (290 nm) 
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Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 
 
Czas badania: 1000 godzin 
 
Po badaniu próbki powinny być opłukane w zdemineralizowanej wodzie i sprawdzone 
na: 
 
Zmianę połysku:                              EN ISO 2813 kąt padania 600 

Zmianę koloru:                                 wzór E CIELAB wg normy ISO 7724/3, 
uwzględniając odbicie światła 
 
 3 pomiary koloru wykonywane są na próbce po ekspozycji oraz na  próbce nie 
poddanej testowi. 
 
WYMAGANIA 
 
Zmiany połysku: 
 
Utrata połysku po teście nie może przekraczać 50% wartości początkowej 
 
Zmiana koloru: 
 
Nawet w przypadku nierównomierności koloru jego zmiana może być mierzona 
przyrządem. W tym przypadku należy przyjąć orientacyjnie granicę Delta E = 2 dla 
podkładów jasnych i 3 dla ciemnych. 
We wszystkich przypadkach końcową ocenę należy wydać na podstawie zwykłej 
obserwacji wizualnej z wartością maksymalną 4 według skali szarości (ISO 105-A02). 
 

4.3.2.2. Naturalny test klimatyczny 
 
Ekspozycja na Florydzie zgodnie z ISO 2810 
 
Badanie zaczyna się w kwietniu. 
 
Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5O do poziomu, w kierunku południowym 
przez 1 rok. 
  
WYMAGANIA: 
 
Akceptowalne wartości graniczne wyników badań są na razie te same, co w teście 
przyspieszonym w sztucznych warunkach atmosferycznych. 
 

4.3.3 Ocena zgodności dla uzyskania licencji 
 
Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego.  
 
Pod nadzorem QUALICOAT Stowarzyszenie stosuje następująca procedurę: 
 
- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych i inspekcji spełniają wymagania licencja na 
stosowanie znaku jakości QUALIDECO zostanie malarni przyznana. 
 
- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji nie spełniają wymagań, 
wnioskodawca  zostanie poinformowany, że na razie licencja nie może być udzielona; 
podane zostają powody decyzji. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać 
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złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały 
usunięte. 
 

 

4.4 Przedłużenie licencji QUALIDECO dla malarni stosujących technikę proszek 
na proszek 
 
4.4.1 Inspekcja 
 

Po uzyskaniu licencji QUALIDECO zakład będzie wizytowany raz do roku. 
Muszą być zbadane także materiały marketingowe dla sprawdzenia, czy licencja 
QUALIDECO jest stosowana wyłącznie do wykończeń dekoracyjnych posiadających 
aprobaty. 

 

4.4.2 Badania 
 

Każdego roku w czasie wizyty inspektor pobierze próbki trzech rodzajów wykończenia 
dekoracyjnego do zbadania w laboratorium QUALIDECO. 
Rodzaje badań są te same, jak w przypadku procedury uzyskiwania licencji (§ 4.3.2). 

 
4.4.3 Ocena zgodności dla przedłużenia licencji 
 

Inspektor wysyła raport z inspekcji do Stowarzyszenia Krajowego  lub do 
QUALIDECO do oceny. 
Pod nadzorem QUALIDECO Stowarzyszenie stosuje poniższą procedurę (patrz także 
tablica 4 poniżej): 
 
- Jeżeli wyniki inspekcji spełniają Wymagania (łącznie z wynikami testów 
laboratoryjnych) licencja QUALIDECO zostaje przedłużona. 
 
- Jeżeli wyniki nie spełniają Wymagań, należy przeprowadzić następną inspekcję w 
ciągu miesiąca (pomijając okresy świąt) po otrzymaniu przez malarnię powiadomienia 
o niezadowalającym wyniku inspekcji. W tym czasie licencjobiorca usunie wady i 
poinformuje o tym niezwłocznie Stowarzyszenie lub QUALIDECO. Jeżeli druga 
inspekcja przyniesie znowu wynik negatywny licencja zostanie natychmiast cofnięta. 
 
- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu próbek nie spełniają wymagań, badania 
zostaną powtórzone na nowych próbkach wykończenia dekoracyjnego 
przygotowanych przez laboratorium z zastosowaniem tego samego proszku 
pobranego w czasie inspekcji. Jeżeli wyniki powtórzonych badań są znowu 
niesatysfakcjonujące, inspekcja zostanie powtórzona z pobraniem dwóch innych 
próbek. Jeżeli wyniki dla jednej próbki są znowu niezadowalające, wówczas aprobata 
zostanie cofnięta. 

 
- jeżeli wyniki testów laboratoryjnych na jednej próbce nie spełniają wymagań, 
zostanie zbadana nowa próbka wykończenia dekoracyjnego, wybrana przez 
inspektora. Jeżeli wyniki powtórzonych badań są znowu niesatysfakcjonujące, 
cofnięte zostanie upoważnienie do stosowania znaku jakości dla wadliwego 
wykończenia. 

 
 
 

 

 INSPEKCJA TESTY OCENA     
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LABORA- 
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TAK TAK 
POZYTY-

WNA 

► Licencja 
przedłu-
żona 

  

  

NIE TAK 
NEGATY-

WNA 
Powtórzenie  

inspekcji 

Inspekcja 
pozytywna 

► Licencja przedłużona 

Inspekcja 
negatywna 

► Licencja cofnięta 

TAK NIE 

NEGATY-
WNA 

1 próbka 

Powtórzenie 
testów na 

nowej próbce 
wadliwego 

wykończenia(
*) 

Testy 
pozytywne 

► Licencja przedłużona 

Testy 
negatywne 

► Licencja przedłużona 
 Aprobata cofnięta dla wadliwego wykończenia 

NEGATY-
WNA 

2 próbki 

Powtórzenie 
testów na 
nowych 

próbkach 
wadliwych 
wykończeń 

(*) 

Testy 
pozytywne 

► Licencja przedłużona 

Testy 
negatywne 

Powtórzyć 
inspekcję i 
badania (*) 

Obie próbki 
pozytywne 

► Licencja 
przedłużona 

Jedna próbka 
wadliwa 

► Licencja 
cofnięta 

 
(*) Badania zostaną powtórzone na próbkach wykończenia dekoracyjnego oraz na próbkach przygotowanych w laboratorium oddzielnie z 
kolorami podkładowymi i wierzchnimi. 

Tablica 4 – Przedłużenie licencji malarni stosującej technikę proszek na proszek 
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Rozdział 5 
 

 
 
 
 

Aprobaty na systemy wykończenia 
dekoracyjnego wykonywane technikę proszek 

na proszek 
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5. APROBATY NA SYSTEMY WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
WYKONYWANE TECHNIKĘ PROSZEK NA PROSZEK 

 
 
5.1 Udzielanie aprobaty 
 
5.1.1 Aprobata QUALIDECO (DECO-Pxxx) 
 

Jeżeli powłoki główna i wierzchnia posiadają różne aprobaty QUALICOAT (P-numer), 
dostawca proszku musi dostarczyć 3 próbki farby podkładowej i 3 próbki farby 
wierzchniej w celu uzyskania następującego wykończenia dekoracyjnego 
określonego przez QUALIDECO: sosna, wiśnia, dąb. 
 
Aprobata zostanie przyznana, jeżeli wyniki wszystkich poniższych testów będą 
pozytywne: 

 
5.1.2 Badania 
 
5.1.2.1 Badania laboratoryjne 
 

Następujące testy muszą zostać przeprowadzone przez upoważnione laboratorium 
QUALIDECO: 

 
 

a) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 
 
EN ISO 3231 (0,2 l SO2 – 24 cykle) 
 
W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie krzyżowe o szerokości 1 mm 
sięgające do metalowego podłoża. 
 
WYMAGANIA: 
 
Z obu stron rysy nie może wystąpić podciekanie przekraczające długość 1 mm. Nie 
może także wystąpić zmiana koloru lub odwarstwienie przekraczające wartość 2 (S2) 
zgodnie z ISO 4628-2. 
 
 

b) Odporność na działanie wrzącej wody 
 

Metoda 1 z wrzącą wodą: 
 

2 godziny gotowania w zdemineralizowanej wodzie (maksimum 10 S w 200C) Wyjąć 
próbkę i pozostawić ją do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Nanieść taśmę 
przylepną na powierzchnię, upewniając się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 
minucie usunąć taśmę pod kątem 450 jednym ostrym szarpnięciem. 
 

Metoda 2 z szybkowarem: 
 

Wlać zdemineralizowaną wodę (maksimum 10 S w 200C) do szybkowara o 
wewnętrznej średnicy około 200 mm do poziomu 25 mm i umieścić w nim próbkę 
testową mierzącą 50 mm.  
 

Umieścić pokrywkę i podgrzać szybkowar aż do pojawienia się pary. Ustawić zawór 
tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 +/- 10 kPA (1 bar). Kontynuować 
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grzanie przez 1 godzinę licząc od momentu pojawienia się pierwszej pary. Ochłodzić 
szybkowar, usunąć próbkę i pozostawić ją do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. 
  
Nanieść taśmę przylepną (patrz rozdział 2.4) na powierzchnię, upewniając się, że nie 
ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 450 jednym ostrym 
szarpnięciem. 
 

 WYMAGANIA: 
 
 Nie dopuszcza się spęcherzeń przekraczających 2 (S2) według ISO 4628-2. Nie 

może być żadnych defektów lub odwarstwienia powłoki. Niewielka zmiana koloru jest 
akceptowana. 
 

c) Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
 
EN ISO 11341 
 
Natężenie światła: : 550  ± 20 W/m2 (290 -  800 nm) 
Temperatura czarnego wzorca  :          65 ± 50 C 

Demineralizowana woda : maksimum 10 S 
Specjalny filtr UV (290 nm) 
Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 
 
Po badaniu w czasie 1000 godzin próbki powinny być opłukane w 
zdemineralizowanej wodzie i sprawdzone na: 
 
Zmianę połysku:                              EN ISO 2813 kąt padania 600 
 

Zmianę koloru:                                 wzór E CIELAB wg normy ISO 7724/3, 
uwzględniając odbicie światła 
 
 3 pomiary koloru wykonywane są na próbce po ekspozycji oraz na  próbce nie 
poddanej testowi. 
 
WYMAGANIA 
 
Odchylenia połysku 
 
Utrata połysku po teście nie może przekraczać 50% wartości początkowej. 
 
 
Zmiana koloru: 
 
Nawet w przypadku nierównomierności koloru jego zmiana może być mierzona 
przyrządem. W tym przypadku należy przyjąć orientacyjnie granicę Delta E = 2 dla 
podkładów jasnych i 3 dla ciemnych. 
We wszystkich przypadkach końcową ocenę należy wydać na podstawie zwykłej 
obserwacji wizualnej z wartością maksymalną 4 według skali szarości (ISO 105-A02). 
 

5.1.2.2. Naturalny test klimatyczny 
 
Ekspozycja na Florydzie zgodnie z ISO 2810 
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Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5O do poziomu, w kierunku południowym 
przez 1 rok.  
Badanie zaczyna się w kwietniu. 
 
WYMAGANIA 
Akceptowalne wartości graniczne wyników badań są na razie te same, co w teście 
przyspieszonym w sztucznych warunkach atmosferycznych. 
 
 

5.1.3 Rozszerzenie licencji na wykończenia dekoracyjne wykonane techniką proszek 
na proszek 
 

Jeżeli powłoka główna i wierzchnia posiadają tę samą aprobatę QUALICOAT (P-
numer), „rozszerzenie dla wykończenia proszek na proszek” zostanie udzielone przez 
QUALICOAT z tym samym numerem aprobaty (P-numer) pod warunkiem, że 
przyczepność między obu kolorami zostanie sprawdzona na wykończeniu ORZECH z 
zastosowaniem następujących kryteriów QUALIDECO. 
 

5.2 Przedłużenie aprobaty dla systemu wykończenia dekoracyjnego 
 

5.2.1 Aprobaty QUALIDECO 
 
W celu przedłużenia aprobaty na system wykończenia dekoracyjnego dostawca 
proszku każdego roku dostarcza próbki jednego koloru podkładu i jednego koloru 
warstwy wierzchniej w celu uzyskania trzech wykończeń dekoracyjnych określonych 
przez QUALIDECO. 
 
Testy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na próbkach wykończenia 
dekoracyjnego oraz oddzielnie na próbkach powłoki podkładowej i wierzchniej. 
 

5.2.2 Rozszerzenie aprobaty na wykończenia dekoracyjne wykonane techniką proszek 
na proszek 
 

Dostawca proszku musi każdego roku dostarczyć próbki proszku dla jednego 
systemu dekoracyjnego wykończenia określonego przez QUALIDECO. 

 
Testy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na próbkach wykończenia 
dekoracyjnego oraz oddzielnie na próbkach powłoki podkładowej i wierzchniej. 
 

5.2.3 Testy 
 
5.2.3.1 Testy laboratoryjne 
 

 odporność na działanie wilgotnej atmosfery z SO2 

 odporność na działanie wrzącej wody (garnek ciśnieniowy) 

 przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
5.2.3.2 Badanie w atmosferze naturalnej na Florydzie 
 

Patrz § 5.1.2.2. 
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MALARNIA 
DOSTAWCA FOLII 

DOSTAWCA FARBY 
(Licencja nr xxxx) 

MALARNIA 
DOSTAWCA FOLII 

DOSTAWCA FARBY 
(Licencja nr xxxxx) 

6. LOGO 
 

Jeżeli posiadacz licencji QUALIDECO (dalej nazywany „posiadaczem”) działa 
zgodnie z wymaganiami, zostaje upoważniony do posługiwania się znakiem (logo) 
QUALIDECO. Upoważnienie to ma charakter umowy.  
Uzyskanie licencji daje posiadaczowi prawo do używania logo dla określonych 
wyrobów. Posiadacz licencji nie może jej przekazać innemu podmiotowi. 

 
6.1 Rejestracja posiadaczy licencji 
 

QUALICOAT prowadzi rejestr posiadaczy licencji zawierający: nazwę, adres i rodzaj 
firmy, datę udzielenia licencji, numer licencji, wykaz wykończeń dekoracyjnych, które 
uzyskały atest, datę cofnięcia licencji i wszelkie inne informacje ważne dla 
QUALICOAT. 
Posiadacz licencji musi zawczasu poinformować QUALICOAT o wszelkich zmianach 
nazwy lub adresu. 

 
6.2 Stosowanie znaku przez posiadacza licencji 
 

Logo istnieje w kolorach czarnym i białym, białym i niebieskim (PANTONE Reflex 
Blue CV; RGB: 14-27-141; CMYK: 100-72-0-6) oraz niebieskim i srebrnym 
(PANTONE Silver 877u; RGB: 205-211-215; CMYK: 8-3-3-9).  

 
 
 
 
 
 
 

Posiadacz licencji nie może dokonywać żadnych zmian w znaku. Dotyczy to także 
przypadku używania oddzielnie lub obok logo QUALIDECO swojego znaku 
firmowego. Posiadacz licencji QUALIDECO ma obowiązek dostarczenia 
Stowarzyszeniu wszelkich informacji na temat stosowania logo. 
Jeżeli posiadacz licencji wymienia lub odwołuje się do QUALIDECO, musi zawsze 
podać też numer licencji. Dotyczy to zarówno użycia logo, jak też tekstów.  
Nieprawidłowe użycie logo QUALIDECO może prowadzić do sankcji wymienionych w 
§ 6.4. 
 

6.3 Cofnięcie licencji 
 

Odstępstwa od regulacji prawnych 
 

Stowarzyszenie Krajowe cofnie licencję, jeżeli posiadacz nie podporządkuje się 
niniejszym regulacjom, a w szczególności jeżeli nieprawidłowo posługuje się znakiem 
lub nie uiści opłaty rocznej.  
W przypadku cofnięcia licencji posiadacz zostanie o tym poinformowany na piśmie 
przez Stowarzyszenie ze skutecznością natychmiastową. W takim przypadku 
wszystkie etykietki, banderole, opakowania, listy cen, wszelkie dokumenty i inne 
obiekty zawierające logo muszą być dostarczone do Stowarzyszenia lub według 
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zalecenia Stowarzyszenia zatrzymane do jego dyspozycji aż do czasu przyznania 
nowej licencji QUALIDECO. 

 
Znaczące zmiany w zakładzie 

 
W przypadku jakichkolwiek zasadniczych zmian w firmie (zmiana udziałowców lub 
kierownictwa, nowe linie produkcyjne) zakład musi bezzwłocznie powiadomić 
Stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest upoważnione do przeprowadzenia dodatkowej 
wizyty w celu stwierdzenia, czy posiadacz licencji dalej spełnia Wymagania. 
 
Jeśli zakład zaprzestanie działalności, wówczas wszystkie etykietki, banderole, 
opakowania, listy cen, wszelkie dokumenty i inne obiekty zawierające logo muszą być 
dostarczone do Stowarzyszenia lub według zalecenia Stowarzyszenia zatrzymane do 
jego dyspozycji aż do czasu przyznania nowej licencji QUALIDECO. 
 
Rezygnacja z licencji 
 
W przypadku rezygnacji z posiadania licencji wszystkie etykietki, banderole, 
opakowania, listy cen, wszelkie dokumenty i inne obiekty zawierające logo muszą być 
dostarczone do Stowarzyszenia lub według zalecenia Stowarzyszenia zatrzymane do 
jego dyspozycji aż do czasu przyznania nowej licencji QUALIDECO. 
 

6.4 Sankcje 
 

W przypadku nieprawidłowego użycia logo QUALIDECO lub jakiegokolwiek 
zachowania narażającego na szwank prestiż znaku jakości, Stowarzyszenie lub 
QUALICOAT w krajach, gdzie nie ma Stowarzyszenia, może nałożyć następujące 
sankcje: 

1. oficjalne oświadczenie 
2. nagana 
3. cofnięcie znaku 

Zainteresowane strony mają prawo odwołać się najpierw do Stowarzyszenia, a w 
końcu do Komitetu Wykonawczego QUALICOAT, którego decyzja jest ostateczna. 

 
6.5 Poprawki 
 

Regulacje wymienione w § 6 Wymagań QUALIDECO mogą zostać w razie potrzeby 
skorygowane. Jednak posiadaczowi licencji przysługują 4 miesiące od daty publikacji 
w czasie którym ma prawo do zgłoszenia skargi przeciwko wprowadzeniu poprawek. 

 
6.6 Powiadomienia 
 

Każde powiadomienie posiadacza licencji zgodnie z niniejszymi regulacjami jest 
skuteczne pod warunkiem, że zostanie wysłane listem prawidłowo ostemplowanym i 
zaadresowanym. 
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DODATKI 
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DODATEK I – PRZYKŁAD FORMULARZA KONTROLI DLA MALARNI 
 
Formularze kontroli wewnętrznej (technika sublimacji) 
 
 

Data Oznaczeni
e 

malarni 

Klient Aprobata 
QUALICOAT 

farby 

podkładowej 

Symbol 

systemu 
dekoracji 

Oznaczenie 
folii 

Proces Wyrób 

Piec Przed wykończeniem Po wykończeniu 

Dzień Tydz. Grubość Połysk Wygląd 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
Formularze kontroli wewnętrznej (technika proszek na proszek) 
 
 
Data Oznaczenie 

malarni 
Klient Aprobata 

QUALICOAT 
farby 

podkładowej 

Symbol 
systemu 
dekoracji 

Proces Wyrób Uwagi 

piec Wyniki badań 

Dzień Tydzień Grubość Połysk Wygląd 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
DODATEK II – PROCEDURA DLA KLASY 2 WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
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1. Testy 
 

Testy są te same, co dla klasy 1 wykończenia dekoracyjnego, ale wymagania są jak 
poniżej: 
 
a. Pobieranie próbek 
 
Próbki wykończenia są przygotowywane przez upoważnione laboratorium lub przez 
producenta folii/proszku albo przez malarnię w obecności inspektora. 
 
b. Przyspieszony test w sztucznych warunkach atmosferycznych 
 
Zgodnie z EN ISO 11341 w warunkach określonych przez QUALICOAT. 
 
Czas badań: 2000 godzin, z pomiarem połysku i zmian koloru co 500 godzin. 

 
WYMAGANIA 

 

 Zmiany połysku 
 

o po 1000 godzin zachowanie 90% początkowego połysku 
o po 2000 godzin 

- zachowanie 50% połysku początkowego dla kategorii 1 
- zachowanie 70% połysku początkowego dla kategorii 2 i 3 

 
 

Zmiany koloru: ocena wzrokowa i ocena przyrządem (dla informacji) 
 
c. Naturalny test klimatyczny 
 
Wymagania są te same, jak podane przez QUALICOAT dla klasy 2. 

 
2. Uzyskanie aprobaty 
 

Aprobata zostanie przyznana dla każdego wykończenia dekoracyjnego 
wytworzonego i zbadanego według klasy 2, z podaniem kodów identyfikacyjnych 
podkładu i wykończenia dekoracyjnego. 

 
3. Przedłużenie aprobaty 
 

Aprobaty będą przedłużane każdego roku po badaniu dwóch systemów wykończenia 
dekoracyjnego, posiadających aprobatę. 
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DODATEK III – APROBATY DLA NOWYCH TECHNOLOGII 
 
1. Cel 
 

Wykończenia dekoracyjne aluminium mogą być uzyskane przy zastosowaniu 
różnorodnych technik, ale techniki inne niż sublimacja lub proszek na proszek mogą 
zostać zastosowane tylko pod warunkiem uzyskania aprobaty Komitetu QUALIDECO. 
 
QUALIDECO odpowiada za opracowanie procedury testowania nowego rodzaju 
dekoracyjnego wykończenia. Mogą to być te same procedury, co w przypadku 
technik sublimacji lub proszek na proszek. 

 
2. Opis nowej techniki 
 

Każdy zakład zainteresowany w przebadaniu nowej techniki musi wysłać wniosek do 
QUALIDECO podając szczegóły techniczne, informacje o wynikach badań oraz o 
doświadczeniach rynkowych. 
 
Na podstawie tych informacji QUALIDECO przyjmie lub odrzuci wniosek, z podaniem 
przyczyn decyzji. 
 
Jeśli wniosek zostanie przyjęty, wówczas laboratorium QUALIDECO zostanie 
poproszone o przeprowadzenie badań jakości produktu. Jeżeli to będzie potrzebne, 
do programu badań poza testami QUALIDECO można dołączyć inne testy. Badania 
w atmosferze zewnętrznej, jeśli wymagane,  zostaną rozpoczęte tylko w przypadku 
pozytywnych wyników badań laboratoryjnych. Czas ekspozycji zostanie ustalony 
przez QUALIDECO. Do obowiązków laboratorium należy przygotowanie raportu 
końcowego z pełnymi wynikami badań. 

 
3. Przyznanie aprobaty/licencji 
 

Na podstawie uzyskanych przez laboratorium wyników, QUALIDECO określi 
procedurę przyznania aprobaty (na badany system) lub licencji (dla stosującego 
system). Procedura będzie także zawierać kryteria przedłużenia lub cofnięcia 
aprobaty bądź licencji.  

 


