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Temat: NOWA KLASYFIKACJA SEASIDE

Obowiązujące w Grupach Roboczych:
/ Grupy robocze zaangażowane:

Grupy roboczej aluminium, Grupy roboczej
przygotowania powierzchni

QUALICOAT uchwała

Spotkania odbyły się w roku 2012 i 2013
Uchwała nr 12/TC 09.05.12
TC zatwierdza wprowadzenie etapu odtłuszczania do cyklu D
(SEASIDE A pojedyncze trawienie) albo na niezależnym etapie
lub na  kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia.
Komitet Wykonawczy powinien decydować, jak, gdzie i kiedy ta
specyfikacja powinna być stosowana.

Uchwała nr 3/EC 10.05.12

EC prosi Grupę roboczą Specyfikacji o przygotowanie arkusza
aktualizacji zawierającego nową klasyfikację SEASIDE w
Specyfikacji i zawierającą etap odtłuszczania dla nowego cyklu D
(SEASIDE A pojedyncze trawienie) albo w niezależnym etapie czy
w kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia.

Uchwała nr 8/TC 07.11.12
TC prosi Grupę roboczą przygotowania powierzchni o recenzję części
zaznaczone na żółto w projekcie aktualizacji karty nr 7 (nowa
klasyfikacja SEASIDE) i ponownie przesłanie arkusza aktualizacji.

Uchwała nr 15/TC 22.05.13
TC zatwierdza projekt aktualizacji karty nr 7 (nowa klasyfikacja
SEASIDE) zmieniona na posiedzeniu.

Data zastosowania: 1 Styczeń 2014



QUALICOAT SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No. 7
13th Edition 12.12.13

Page 2/2

\\192.168.1.11\aj\QUALIPOL\dokumenty_2014\Update sheet 7_New SEASIDE Classification_PL.doc

Temat: NOWA KLASYFIKACJA SEASIDE

Poprawki do Specyfikacji:
3.2.1 Stopień trawienia: nowe fragmenty zaznaczone na
szaro

(patrz strona poniżej)

3.2.1 Stopień trawienia

[...]

Zdefiniowane są dwie wstępne obróbki przygotowawcze:

a) Standardowe przygotowanie (obowiązkowe).
Całkowity stopień trawienia musi być nie mniejszy niż 1.0 g/m2

b) Rozszerzone przygotowanie ( dobrowolne, dla wersji SEASIDE).
Sumaryczny stopień wytrawienia powinien wynosić przynajmniej 2.0 g/m2.

Następujące typy obejmą odtłuszczanie zarówno na niezależnym etapie jak i na
kombinowanym etapie odtłuszczania / trawienia.

Typ A: trawienie kwaśne

 Type A1: pojedyncze trawienie kwaśne

 Type A2: trawienie kwaśne + trawienie kwaśne

Type AA: podwójne trawienie

 Type AA1: trawienie alkaliczne *+ trawienie kwaśne*

 Type AA2: trawienie kwaśne* + trawienie alkaliczne *+ trawienie kwaśne*
*Trawienie w każdym etapie musi być przynajmniej 0.5g/m2 .

Lakiernie, które życzą sobie posiadać potwierdzenie SEASIDE na swoim certyfikacie licencji
muszą składać wniosek do swojego stowarzyszenia krajowego lub bezpośrednio do
QUALICOAT w krajach w których nie ma krajowego stowarzyszenia.


