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Temat: 

 

UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO 
DACIE PRZYDATNOŚCI 

Propozycja: Farby proszkowe WG (17.02.15) - przegl. 02.07.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postanowienia QUALICOAT: 

 
 
 

Postanowienie nr 3/TC 5.11.14 
 

TC poprosił WG Specyfikacje o ujęcie w Specyfikacjach zasad 
określających użycie proszku po dacie przydatności zgodnie ze 
stwierdzeniem z pisma wysłanego do dostawców proszków w dniu 
02 września 2014 r. 

 

 
 Postanowienie nr 2/EC 20.05.15 

 

EC poprosił Farby proszkowe WG o wyjaśnienie zasad użycia 
powłok proszkowych po dacie przydatności z uwzględnieniem 
uwag zgłoszonych w trakcie spotkania (wersja robocza arkusza 
aktualizacji nr 3). 

 
 
 

Postanowienie nr 9/TC 4.11.15 
 

EC zatwierdził nowe brzmienie zaproponowane przez Farby 
proszkowe WG i zwrócił się do WG Specyfikacje o dokonanie 
przeglądu zawieszonego Arkusza aktualizacji nr 3 - UŻYCIE 
POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI. 

 
 
 

Postanowienie nr 1/TC 30.03.16 
 

TC zatwierdził zaktualizowany arkusz aktualizacji nr 3 (UŻYCIE 
POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI), który 
ma wejść w życie z dniem 01 września 2016 r. Do dostawców 
proszków i ogólnych licencjobiorców zostanie wysłany okólnik 
wyjaśniający decyzje i terminarz wdrożenia. 
 
 

 
Data zatwierdzenia: 

 
31 marca 2016 
 

 
Data wejścia w życie: 

 
01 września 2016 
 

 
 
 

Poprawki Specyfikacji: 

 
 Dodatkowy tekst w sekcji 3.7.1 Powłoka 

 

 Odniesienie do § 3.7.1 dodane jako notatka w sekcji 
4.1.1. Informacji technicznej 
 

 
3.7.1 Malowanie 

 

W przypadku wyrobów do zastosowań architektonicznych lakiernia musi używać farb 
mających atest QUALICOAT. 
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Temat: 

 

UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO 
DACIE PRZYDATNOŚCI 

Wycofanie atestu 
 

Jeżeli atest danego systemu powłoki organicznej zostanie cofnięty, lakiernia może używać go 
jeszcze przez maksymalnie 3 miesiące w celu dokończenia bieżących zamówień. Natomiast 
jeżeli wydany został zakaz stosowania danego koloru, lakiernia musi natychmiast przestać go 
używać. 

 
Wygaśnięcie daty przydatności typu „Best before” 

 

Na wniosek lakiernika dostawca proszku może wydać pozwolenie przedłużające możliwość 
użycia proszków z przekroczoną datą przydatności. W zakresie odpowiedzialności dostawcy 
proszku leży sprecyzowanie, jakie dodatkowe testy musi on lub lakiernik przeprowadzić. Po 
uzyskaniu zadowalających wyników, dostawca proszku wystawi lakiernikowi pisemne 
pozwolenie precyzujące nową datę przydatności do użycia. 
 

 
4.1.1 Dane techniczne 

 
Karta danych technicznych 

 

Producent proszku musi dostarczyć zakładom lakierniczym i upoważnionemu laboratorium 
stosowną kartę techniczną. Powinna ona zawierać przynajmniej następujące informacje: 

 

- QUALICOAT + P-No 
 

- Opis produktu 
 

- Warunki utwardzania włącznie z przedziałem utwardzania z co najmniej 2 
temperaturami oraz czasem minimalnym i maksymalnym dla każdej temperatury. 

Np.:  – 12-30 min. w temp. 180°C, 
– 7-20 min. w temp. 190°C, 
– 5-15 min. w temp. 200°C, 

 

- Okres trwałości produktu 
 

Etykieta 
 

Powinna ona zawierać przynajmniej następujące informacje: 
 

- QUALICOAT + P-No 
- Opis koloru 
- Kod produktu 
- Numer partii 
- Wartość połysku 
- Warunki utwardzania (min. i maks. wartości czasu i temperatur) 

- Data przydatności typu „Best before”1 

 

 
 ____________  

 
1 Szczegóły w sekcji 3.7.1 
 

 

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


