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SPECYFIKACJE PROPOZYCJA WG/02.07.15
WG zaproponował, aby „filtry o wysokiej zawartości oleju” zastąpić
„filtrami o wysokim przyswajaniu oleju” w Dodatku A3.

Propozycje:

SPECYFIKACJE PROPOZYCJA WG/16.02.16
(przeglądnięte i zatwierdzone przez Farby proszkowe WG w dniu
17.02.16)
Specyfikacje WG zaproponował, aby część Doatku A3 p.t. „Wygląd”
została uproszczona poprzez usunięcie wyjaśnienia chemii.
Postanowienie nr 5/TC 4.11.15

Postanowienie QUALICOAT:

TC zwrócił się z wnioskiem do Farb proszkowych WG o aktualizację
zapisu Dodatku A3 – „Obowiązkowa deklaracja dotycząca zmian w
składzie organicznych materiałów powłokowych atestowanych przez
QUALICOAT” biorąc pod uwagę propozycje złożone przez WG
Specyfikacje.

Data zatwierdzenia:

31 marca 2016

Data wejścia w życie:

01 września 2016

Poprawki Specyfikacji:

 Tekst w rubryce zatytułowanej: „Kryteria definiowania dla
ustrukturyzowanych wykończeń” zaktualizowany w punkcie
5 Dodatku A3

A3 – Obowiązkowa deklaracja dotycząca zmian w składzie organicznych
materiałów powłokowych atestowanych przez QUALICOAT
[…]

5. WYGLĄD KOŃCOWEJ POWŁOKI ORGANICZNEJ
Tak jak wszystkie inne rodzaje powłok, organiczne materiały powłokowe po utwardzeniu mogą mieć
różny wygląd, np. gładki lub strukturalny.
./..
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Nie należy traktować wyglądu strukturalnego tak jak wyglądu gładkiego. Nawet jeżeli zmiana składu
polega na stosowaniu specjalnych dodatków, powłoka organiczna nadająca nierówny wygląd, który nie
wiąże się z połyskiem koloru lub efektem metalicznym, wymaga specjalnego atestu QUALICOAT w
kategorii innej niż przyznana dla gładkich powłok organicznych.
Definicje wykończeń strukturalnych
Wykończenia te można podzielić na trzy rodziny. Dla każdej potrzebny jest atest (oznaczenie QUALICOAT
a,b,c,).
a)wygląd skórki pomarańczowej lub skóry sztucznej (fale)

b) wygląd teksturowany lub papieru ściernego (ostre krawędzie)

c) wygląd pomarszczony lub żyłkowany (niejednolity)

WG – Grupa Robocza; TC – Komisja Techniczna; EC- Komisja Wykonawcza (Zarząd)
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