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TERMINOLOGIA 

WYKONAWCA POWŁOKI: wykonawca stosujący proszkowe materiały powłokowe. 

DEKORATOR: zakład, który wykonuje dekoracyjne wykończenie powierzchni. 

DEKORACJA: pojedyncze połączenie folii papierowej lub plastikowej z proszkiem (technika sublimacji) 
lub powłoki podkładowej z powłoką nawierzchniową (technika proszek na proszek). 

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

SYSTEM WYOŃCZENIA DEKORACYJNEGO: połączenie zatwierdzonej powłoki proszkowej (Nr P - ) od 
licencjonowanego dostawcy proszku (nr dostawcy proszku) i zatwierdzonej folii od licencjonowanego 
dostawcy folii (nr dostawcy folii). 

DOSTAWCA FOLII: dostawca papierowej lub plastikowej folii stosowanej w technice przenoszenia 
dekoracji na podłoże. 

KATEGORIA POŁYSKU: trójstopniowa klasyfikacja stopnia połysku powłoki (matowa, półmatowa lub 
półbłyszcząca, błyszcząca). 

DOSTAWCA PROSZKU: dostawca proszkowych materiałów powłokowych. 

LICENCJA QUALIDECO: potwierdzenie dla zakładu (lakiernia, 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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CEL I PRZEDMIOT WYMAGAŃ 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. 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 Załącznikiem III. 

Z uwagi na to, że technologie są opatentowane, wymagania nie obejmują metod kontroli procesu. 

Celem wymagań QUALIDECO jest określenie minimalnych wymagań dla lakierni, używanych materiałów i 
pokrytych elementów, w celu zapewnienia kontroli produktu w trybie ciągłym. Umożliwi to lakierniom, a 
w przypadku techniki sublimacji także dostawcom proszku i folii, uzyskanie licencji QUALIDECO dla 
zewnętrznych zastosowań architektonicznych. 

1.2. Warunki wstępne 

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

b) W przypadku techniki sublimacji, dostawcy folii i proszku muszą posiadać licencję QUALIDECO 
zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale 3, a farba proszkowa do wytwarzania powłoki 
podkładowej musi posiadać aprobatę QUALICOAT do stosowania techniki sublimacji. 

c) W przypadku techniki proszek na proszek, proszkowe materiały powłokowe muszą posiadać 
aprobatę QUALICOAT, zgodnie z § 5.1.1 i/lub QUALIDECO zgodnie z § 5.1.2. Dekoracje powinny być 
nanoszone w tym samym zakładzie produkcyjnym. 

d) Licencjobiorcy powinni uczestniczyć w programach szkoleniowych organizowanych regularnie przez 
licencjobiorcę generalnego lub QUALIDECO. 
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Rozdział 2 

PRZYZNAWANIE LICENCJI LAKIERNIOM 
STOSUJĄCYM TECHNIKĘ SUBLIMACJI 
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2. PRZYZNAWANIE LICENCJI LAKIERNIOM STOSUJĄCYM TECHNIKĘ 
SUBLIMACJI 

Technika sublimacji polega na przenoszeniu wzoru z nośnika (folia papierowa lub plastikowa) na 
powlekaną powierzchnię w specjalnym procesie przy działaniu temperatury i/lub ciśnienia i/lub próżni. 

Istnieją dwie możliwości uzyskania licencji do zastosowań zewnętrznych: 

 Wariant 1 

Lakiernia stosuje wyłącznie wykończenie dekoracyjne zatwierdzone przez QUALIDECO oraz 
zdefiniowane na stronie internetowej QUALIDECO, bądź wykończenia dekoracyjne określone 
przez dostawców w ich kartach technicznych. 

 Wariant 2 

Lakiernia wykonuje własne wykończenie dekoracyjne zbadane i zatwierdzone przez QUALIDECO. 

2.1. Wymagania procesowe dla lakierni stosujących technikę sublimacji (WYMAGANIA) 

2.1.1. Utwardzanie termiczne 

Dla uzyskania wykończenia dekoracyjnego, lakiernia powinna posiadać system kontroli temperatury 
metalu, który spełnia wymagania dostawców podane w kartach technicznych. 

2.1.2. Laboratorium 

Lakiernia musi posiadać następujące wyposażenie laboratoryjne: 

 połyskomierz zwierciadlany 

 przyrządy do mierzenia grubości powłoki 

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

Każdy element aparatury powinien posiadać kartę danych zawierającą jego numer identyfikacyjny i 
informacje o kontrolach kalibracji. 

2.1.3. Kontrola wewnętrzna 

Zakład musi zapewnić pełną kontrolę i możliwość identyfikacji pochodzenia wszystkich surowców 
stosowanych w procesie wykończenia dekoracyjnego. Lakiernia powinna również zapewnić 
jednoznaczną identyfikację wyrobów i prowadzić odpowiednie rejestry. 

Lakiernia powinna monitorować proces produkcyjny i badać wyroby zgodnie z poniższymi procedurami: 

 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Lakiernia musi prowadzić rejestr materiału przyjmowanego do wykończenia dekoracyjnego (data, 
numer referencyjny wykonawcy powłoki, klient, numer aprobaty QUALICOAT wydanej dla powłoki 
podkładowej, numer referencyjny powłoki proszkowej, dostawca folii, przeznaczenie wykończenia 
dekoracyjnego, numer referencyjny folii).

1
 

Wykonawca powłoki dostarcza pokryty wstępną powłoką materiał wraz z certyfikatem zgodności (na 
przykład kopia protokołu z kontroli wewnętrznej danej partii). Lakiernia musi przechowywać 
powyższy certyfikat w archiwum. 

Maksymalny czas pomiędzy wytworzeniem powłoki podkładowej a wykończeniem dekoracyjnym 

                     
1 Patrz Załącznik I - Przykład list kontrolnych dla kontroli wewnętrznej dla lakierni. 
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wynosi 2 tygodnie. W tym czasie wyrób z naniesioną powłoką należy chronić przed kurzem i 
wszelkimi zanieczyszczeniami. 

 WYROBY POWLEKANE 

a) Badanie połysku (EN ISO 2813) 

Pomiar połysku należy wykonać dla każdej partii wyrobów pokrytych powłoką (partia towaru – 
jedna partia oznacza całość zamówienia klienta w jednym kolorze lub część tego zamówienia 
znajdującą się w zakładzie produkcyjnym). 

W przypadku braku możliwości pomiaru połysku przyrządem, należy ocenić go wizualnie. 

Wyniki powyższych analiz należy umieścić w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. Rejestr 
musi zawierać wartości nominalne i wartości maksymalne, których nie wolno przekraczać. 

b) Badanie grubości powłok (EN ISO 2360) 

Badanie grubości powłoki na elementach przeprowadza wykonawca powłoki dla liczby próbek 
wskazanych poniżej: 

Liczebność partii 
Liczba próbek pobieranych 

wyrywkowo 
Maksymalna dopuszczalna liczba 

odrzuconych próbek 

1-10 Wszystkie 0 

11 - 200 10 1 

201 - 300 15 1 

301 - 500 20 2 

501 - 800 30 3 

801 - 1 300 40 3 

1 301 - 3 200 55 4 

3 201 - 8 000 75 6 

8 001 - 22 000 115 8 

22 001 - 110 000 150 11 

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

 WYROBY Z WYKOŃCZENIEM DEKORACYJNYM 

Badanie wyglądu 

Wygląd jest wizualnie oceniany na powierzchni istotnie ważnej przez porównanie z wzorcem lub 
według uzgodnień z odbiorcą. 

Odbiorca musi określić powierzchnię istotnie ważną, która stanowi część powierzchni całkowitej, 
istotną z punktu widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu. Do powierzchni istotnie ważnych nie 
włącza się krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych. 

Powłoka na powierzchni istotnie ważnej nie może mieć żadnych rys sięgających metalowego 
podłoża. Przy oglądaniu powierzchni istotnie ważnej, pod kątem około 60

o 
względem górnej 

powierzchni, żadna z podanych niżej wad nie może być widoczna z odległości 3 metrów: nadmierna 
chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania 
lub inne niedopuszczalne wady. 

Przy ocenie wzrokowej na miejscu należy przestrzegać następujących zasad: 

- elementy do zewnętrznych zastosowań: ocena przeprowadzana z odległości 5 m. 
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- elementy do zastosowań wewnętrznych: ocena przeprowadzana z odległości 3 m. 

 WARUNKI UTWARDZANIA TERMICZNEGO 

Warunki utwardzania należy monitorować w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dostawcy folii. 
Temperaturę należy mierzyć przynajmniej raz dziennie w jednym punkcie powierzchni profilu i 
przynajmniej raz w tygodniu w trzech różnych miejscach pieca dla zapewnienia równomiernych 
warunków utwardzania. 

2.2. Próbki i badania wymagane dla uzyskania licencji 

Lakiernia musi być poddana inspekcji, wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych w celu zapewnienia, że 
wykończenia dekoracyjne spełniają wymagania. 

- W przypadku, gdy lakiernia stosuje tylko wariant 1, badanie obejmuje tylko dwie próbki wykończenia 
dekoracyjnego wybrane w czasie inspekcji. 

- W przypadku, gdy lakiernia stosuje tylko wariant 2, badanie i zatwierdzenie obejmuje wszystkie 
rodzaje wykończenia architektonicznego do zastosowań zewnętrznych. 

- W przypadku, gdy lakiernia stosuje oba warianty, zbadane zostaną dwie próbki odpowiadające 
wariantowi 1 oraz wszystkie  odpowiadające wariantowi 2. 

2.2.1. Inspekcje 

Inspekcja obejmuje następujące elementy: 

a) INSPEKCJA PROCESU UTWARDZANIA TERMICZNEGO 

Zgodnie z zaleceniami podanymi w § 2.1.1. i 2.1.3. 

b) INSPEKCJA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM 

Kontrolę laboratorium wykonuje się zgodnie z zaleceniami podanymi w § 2.1.2 8 w celu sprawdzenia, 
czy wyposażenie jest dostępne i działa prawidłowo. 

c) BADANIA WYROBÓW WYKOŃCZONYCH DEKORACYJNIE 

Inspektor zbada następujące właściwości na próbkach z wykończeniem dekoracyjnym, stosując 
wyposażenie własne: 

 wygląd 

 połysk 

 grubość powłoki 

d) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 

Inspektor sprawdzi, czy kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z § 2.1.3 i czy zakład prowadzi 
rejestry w odpowiedni sposób. 

2.2.2. Badania 

2.2.2.1. Badania laboratoryjne 

Poniższe badania należy przeprowadzić na próbkach pobranych z partii produkcyjnej przeznaczonej do 
zewnętrznych zastosowań architektonicznych. Testy korozyjne należy wykonać na pojedynczych 
próbkach. 
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Rodzaje badań i ustalone wartości graniczne: 

a) Połysk 

EN ISO 2813 – przy kącie padania światła w stosunku do normalnej 60°. 

Uwaga: jeżeli powierzchnia istotnie ważna jest zbyt mała lub nie nadaje się do pomiaru połysku przy 
użyciu połyskomierza, połysk należy porównać z próbką odniesienia wzrokowo, pod tym samym 
kątem. 

WYMAGANIA: 

Kategoria połysku Zakres połysku Dopuszczalne odchylenie 

1 (mat) 0 - 30 +/– 5 jednostek 

2 (półmat lub półpołysk) 31 - 70 +/– 7 jednostek 

3 (połysk) 71-100 +/– 10 jednostek 

b) Grubość powłoki 

EN ISO 2360 

Grubość powłoki organicznej na każdym testowanym elemencie mierzy się na powierzchni istotnie 
ważnej w co najmniej 5 obszarach pomiarowych (ok. 2 cm

2
), wykonując od 3 do 5 oddzielnych 

odczytów z każdego obszaru. W raporcie inspekcji należy odnotować średnią wartość z 
poszczególnych odczytów z jednego badanego obszaru. 

WYMAGANIA: 

Żadna ze zmierzonych wartości nie może być mniejsza niż 80% określonego minimum (60 pm); w 
przeciwnym razie test grubości w całości zostanie uznany za niezadowalający. 

c) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 

EN ISO 3231 (0,2 l SO2 - 24 cykle) 

W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie na krzyż o szerokości 1 mm, dochodzące do 
metalowego podłoża. 

WYMAGANIA: 

Bez podciekania powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, bez zmiany koloru czy odwarstwienia 
przekraczającego wartość 2 (S2) zgodnie z ISO 4628-2. 

d) Test starzenia przyśpieszanego w warunkach atmosferycznych 

ISO 16474-2 

Natężenie światła: 550 ± 20 W/m
2
 (290-800 nm) 

Temperatura czarnego wzorca: 65 ± 5
o
C 

Woda demineralizowana: maksymalnie 10 µS 

Specjalny filtr UV (290 nm) 

Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 

Czas badania: 

KLASA 1 KLASA 2 (Załącznik II) 

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

Po ekspozycji próbki należy opłukać w wodzie demineralizowanej i sprawdzić pod kątem: 
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Zmiany połysku: EN ISO 2813, kąt padania 60
o
 

Zmiany koloru: wzór AE CIELAB wg normy ISO 7724/3, uwzględniający odbicie światła i skalę szarości 
(ISO105-A02). 

Trzy pomiary koloru wykonuje się na próbce poddanej testowi starzenia przyspieszanego w 
warunkach atmosferycznych oraz próbce nie poddanej testowi. 

WYMAGANIA: 

Odchylenie połysku 

KLASA 1 KLASA 2 (zgodnie z definicją w Załączniku II) 

Utrata połysku po teście starzenia 
przyspieszanego w warunkach 
atmosferycznych nie może być większa niż 
50% wartości początkowej. 

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

Zmiana koloru: 

Nawet w przypadku nierównomierności koloru jego zmianę można mierzyć przyrządem. Przyjmuje 
się wtedy 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). 

2.2.2.2. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne (wyłącznie w przypadku wariantu 2) 

Ekspozycja na Florydzie zgodnie z normą ISO 2810 

Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5°
 
względem poziomu, w kierunku południowym przez 1 rok. 

Badanie zaczyna się w kwietniu. 

WYMAGANIA: 

Akceptowalne wartości graniczne są na razie te same, co w teście starzenia przyspieszonego w 
warunkach atmosferycznych. 

2.2.3. Ocena zgodności dla uzyskania licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu. 

Licencjobiorca generalny przeprowadza poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: 

Wariant 1 

- Jeśli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają wymagania, lakiernia otrzymuje licencję na 
stosowanie znaku jakości QUALIDECO. 

- Jeśli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostaje 
poinformowany, że licencja na stosowanie znaku jakości na razie nie może być udzielona. Do decyzji 
dołącza się szczegółowe uzasadnienie. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko 
po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 
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TABELA 1: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 1) 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 

LABORATORYJNE (1) 

WYNIK POZYTYWNY LICENCJA PRZYZNANA 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA NIE ZOSTAŁA 
PRZYZNANA(2) 

NEGATYWNY 
LICENCJA NIE 

ZOSTAŁA 
PRZYZNANA

(2) 
 

(1) Należy zbadać dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym wybrane przez inspektora w czasie jego wizyty, zgodnie z punktem 2.2.2.I. 
(2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

Wariant 2 

- Jeśli wyniki inspekcji, badań laboratoryjnych i testu Florydy spełniają wymagania, licencja na 
stosowanie znaku jakości QUALIDECO zostaje lakierni przyznana dla dekoracyjnego wykończenia 
powierzchni, które pomyślnie przeszło testy. 

- Jeśli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych lub testu Florydy nie spełniają wymagań, 
wnioskodawca zostaje poinformowany, że licencja na stosowanie znaku jakości na razie nie może 
zostać przyznana. Dołącza się szczegółowe uzasadnienie decyzji. Nowy wniosek o przyznanie licencji 
może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały 
usunięte. 

TABELA 2: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 2) 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 

LABORATORYJNE (1) 

WYNIK BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

POZYTYWNY 
► TEST FLORYDY 

WYNIKI TESTU FLORYDY 
POZYTYWNY 

LICENCJA 
PRZYZNANA(2) 

WYNIKI TESTU FLORYDY 
NEGATYWNE 

LICENCJA NIE 
ZOSTAŁA 

PRZYZNANA (3) 

WYNIK BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

NEGATYWNY 

LICENCJA NIE 
ZOSTAŁA PRZYZNANA 

(3) 
 

NEGATYWNY LICENCJA NIE ZOSTAŁA 
PRZYZNANA (3) 

(1) Wszystkie rodzaje wykończenia architektonicznego do zastosowań zewnętrznych muszą być 
przebadane. 
(2) Wszystkie wykończenia dekoracyjne, które spełniają wymagania po teście Florydy należy 
opublikować w formie wykazu zatwierdzonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do 
certyfikatu lakierni. 
(3) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład 
oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

 

2.3. Przedłużenie licencji przyznanej lakierni stosującej technikę sublimacji. 

Przedłużenie licencji QUALIDECO bazuje na wynikach inspekcji oraz na wynikach badań 
przeprowadzonych na elementach wykończenia architektonicznego wybranych przez inspektorów. 

2.3.1. Inspekcje 

Po przyznaniu licencji QUALIDECO, zakład który ją otrzymał powinien być poddawany inspekcji raz w 
roku (najlepiej w pierwszej połowie roku) zgodnie z § 2.2.1. 

Wariant 1 

W trakcie inspekcji, inspektor wybierze próbki dwóch wykończeń dekoracyjnych w odpowiedniej ilości  
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i o odpowiednim rozmiarze, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. 

Wariant 2 

W trakcie inspekcji, inspektor wybierze próbki wszystkich wykończeń dekoracyjnych w odpowiedniej 
ilości i o odpowiednim rozmiarze, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych i testu Florydy. 

Zostaną również zbadane materiały marketingowe, aby sprawdzić, czy licencja QUALIDECO jest 
stosowana wyłącznie dla zatwierdzonych wykończeń dekoracyjnych. 

2.3.2. Badania 

2.3.2.1. Badania laboratoryjne 

Badania są takie same, jak w przypadku przydzielania licencji QUALIDECO (§ 2.2.2.1.): 

 połysk 

 grubość powłoki 

 odporność na atmosferę wilgotną 

 test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych. 

2.3.2.2. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne (wyłącznie w przypadku wariantu 2) 

Patrz § 2.2.2.2. 

2.3.3. Ocena zgodności dla przedłużenia licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu lub QUALIDECO do oceny. 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: Warianty 1 i 2 

- Jeśli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, następna inspekcja zostanie przeprowadzona w ciągu 30 
dni roboczych od momentu, gdy lakiernia otrzymała zawiadomienie o negatywnych wynikach 
inspekcji od licencjobiorcy generalnego i/lub QUALIDECO. W tym samym czasie licencjobiorca 
powinien poprawić niezgodności i natychmiast poinformować licencjobiorcę generalnego lub 
QUALIDECO. Jeżeli wyniki drugiej inspekcji będą również niezadowalające, licencja na używanie 
znaku jakości zostanie natychmiast cofnięta. 

Wariant 1 (patrz również Tabela 3 poniżej) 

- Jeśli wyniki inspekcji będą pozytywne, a badania laboratoryjne wykonane dla każdego wykończenia 
dekoracyjnego spełniają wymagania, zezwolenie na używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie 
przedłużone. 

- Jeżeli wyniki inspekcji będą pozytywne, ale badania laboratoryjne na jednym lub wielu 
wykończeniach dekoracyjnych nie będą spełniać wymagań, lakiernia powinna zwrócić się do 
dostawców proszku i folii o dostarczenie, odpowiednio, nowej próbki powłoki proszkowej i nowej 
próbki folii, o tych samych kodach referencyjnych co materiały stosowane użyte do przygotowania 
wadliwych wykończeń dekoracyjnych, w celu przygotowania nowych próbek z wykończeniem 
dekoracyjnym, aby powtórzyć badania laboratoryjne. 

Jednocześnie dostawcy proszku i folii dostarczą do laboratorium QUALIDECO nowe próbki, w celu 
przeprowadzenia jednoczesnego badania wykończenia dekoracyjnego wykonanego na tych 
próbkach. 

- Jeśli wyniki takiego powtórzonego badania laboratoryjnego spełniają wymagania, zezwolenie na 
używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie przedłużone. 

- Jeżeli wyniki takiego powtórzonego badania laboratoryjnego ponownie nie spełniają wymagań, 
lakiernia nie będzie już miała prawa używać żadnego wadliwego wykończenia dekoracyjnego, ale 
licencja zostanie przedłużona. Ponadto wadliwe wykończenia dekoracyjne zostaną wpisane do 
wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych  załączonego do certyfikatu lakierni. 
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TABELA 3: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 1) 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI    

POZYTYWNY ► BADANIA 

LABORATORYJNE (1) 
   

NEGATYWNY ► POWTÓRZYĆ 

INSPEKCJĘ 
POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

WYNIK POZYTYWNY ► BADANIA LABORATORYJNE (1) 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 

 

     OCENA KOŃCOWA 

B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E
 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO CZYNNOŚCI   LICENCJA WYKOŃCZENIE(A) 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 
BRAK DZIAŁANIA   PRZEDŁUŻONA APROBATA/ 

PRZEDŁUŻENIE  

• 1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 
► POWTÓRZYĆ 

BADANIA 
LABORATORYJNE 

WADLIWEGO 
WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO(2) 

POWTÓRZENIE 
BADANIA NA 

PRÓBKACH Z LAKIERNI 

WYNIK POZYTYWNY PRZEDŁUŻONA APROBATA/ 
PRZEDŁUŻENIE 

• 1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 
WYNIK NEGATYWNY 

PRZEDŁUŻONA 
WYKLUCZONE

(3) 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

POWTÓRZENIE 
BADANIA NA 
PRÓBKACH 

DOSTAWCÓW 

WYNIK POZYTYWNY 
PRZEDŁUŻONA APROBATA/ 

PRZEDŁUŻENIE 

WYNIK NEGATYWNY 
PRZEDŁUŻONA 

WYKLUCZONE
(3) 

(1) W trakcie inspekcji, inspektor wybierze próbki dwóch wykończeń dekoracyjnych w odpowiedniej ilości i o odpowiednim rozmiarze,  w celu 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych. 

(2) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, lakiernia powinna zwrócić się do dostawców proszku i folii o dostarczenie, 
odpowiednio, nowej próbki powłoki proszkowej i nowej próbki folii, o tych samych kodach referencyjnych co materiały stosowane  użyte do 
przygotowania niezadowalających wykończeń dekoracyjnych, w celu przygotowania nowych próbek wyrobów wykończonych dekoracyjnie, 
aby powtórzyć badania laboratoryjne. Jednocześnie dostawcy proszku i folii dostarczą do laboratorium nowe próbki, w celu przeprowadzenia 
jednoczesnego badania wykończenia dekoracyjnego wykonanego na tych próbkach.  

(3) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu 
lakierni. 

Wariant 2 (patrz również Tabela 4 poniżej) 

- Jeśli wyniki inspekcji będą pozytywne, zezwolenie na używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie 
przedłużone dla każdego wykończenia dekoracyjnego, które będzie spełniać wymagania po 
przeprowadzeniu testu Florydy. 

- Jeśli wyniki inspekcji będą pozytywne, ale wykończenie dekoracyjne nie spełnia wymagań po 
badaniach laboratoryjnych lub teście Florydy, zezwolenie na używanie znaku jakości QUALIDECO 
zostanie natychmiast cofnięte dla wykończenia dekoracyjnego, które miało negatywne wyniki badań. 

Wszystkie wykończenia dekoracyjne, które nie spełniają wymagań po badaniach laboratoryjnych lub 
teście Florydy, zostaną usunięte z wykazu zatwierdzonych wykończeń dekoracyjnych i zostaną 
umieszczone w wykazie wykluczonych wykończeń dekoracyjnych  załączonym do certyfikatu lakierni. 

Licencja przyznana lakierni zostanie cofnięta, gdy tylko wykluczone zostaną cztery wykończenia 
dekoracyjne. 

TABELA 4: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 2) 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 

POZYTYWNY 
► BADANIA LABORATORYJNE 

(1) 

NEGATYWNY ► POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ 
POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

WYNIK POZYTYWNY ► BADANIA LABORATORYJNE (1) 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 
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B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E
 

WYNIKI BADANIA (wg. 
wykończeń 

dekoracyjnych) 
CZYNNOŚCI   

POZYTYWNY ► TEST FLORYDY TEST FLORYDY 

WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
(licencja dla wykończenia 

dekoracyjnego przedłużona) 

WYNIK NEGATYWNY 
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE
(2)

 

NEGATYWNY 
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE
(2)

 
 

(1) W trakcie inspekcji, inspektor wybierze próbki wszystkich wykończeń architektonicznych w odpowiedniej ilości i o odpowiednim rozmiarze, w celu przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych i testu Florydy. 

(2) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni. Licencja przyznana 
lakierni zostanie cofnięta, gdy tylko wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne. 

2.4. Cofnięcie licencji 

Licencja przyznana lakierni zostanie cofnięta po dwóch kolejnych inspekcjach z negatywnym wynikiem 
oraz, w przypadku wariantu 2, gdy tylko wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne (patrz 
Tabela 4).. 
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Rozdział 3 

UDZIELANIE LICENCJI DOSTAWCOM FOLII I PROSZKU 
(TYLKO DLA TECHNIKI SUBLIMACJI) 
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3. UDZIELANIE LICENCJI DOSTAWCOM FOLII I PROSZKU (TYLKO 
DLA TECHNIKI SUBLIMACJI) 

Licencja jest udzielana dostawcom pod warunkiem, że dostawcy folii stosują wyłącznie atestowane 
materiały powłokowe pochodzące od licencjonowanych dostawców proszku, a dostawcy proszku stosują 
wyłącznie atestowane folie pochodzące od licencjonowanych dostawców folii. 

3.1. Udzielanie licencji dostawcom folii 

3.1.1. Wymagania dla dostawców folii 

3.1.1.1. Kontrola procesu produkcji 

Dostawca folii musi posiadać procedurę monitorowania i dokumentowania wszystkich etapów 

produkcji dla zachowania pełnej kontroli procesu produkcji. Wyniki tych pomiarów muszą być wpisane 
do odpowiedniego rejestru, łatwo dostępnego dla inspektora. 

3.1.1.2. Laboratorium i kontrola wewnętrzna 

W tym kontekście za produkt końcowy przyjmuje się folię stosowaną w procesie sublimacji. 

Folia musi być zbadana po jej nałożeniu na panele pokryte proszkiem posiadającym 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. 

Laboratorium musi być wyposażone w co najmniej następujące przyrządy i materiały referencyjne: 

  połyskomierz zwierciadlany 

  przyrząd do pomiaru grubości powłoki 

 rejestrator czasu i temperatury utwardzania termicznego w czterech różnych punktach 
pomiarowych 

 przyrząd do przyspieszonego badania odporności na warunki atmosferyczne oraz do 
pomiaru zmian koloru i połysku 

  stanowisko aplikacyjne 

  przenośnik próbek 

 szara skala odniesienia (ISO 105-A02) 

Każdy element aparatury powinien posiadać kartę danych zawierającą jego numer identyfikacyjny i 
informacje o kontrolach kalibracji. 

Dostawca folii musi stosować następujące procedury do monitorowania procesu wytwórczego i badania 
produktu końcowego: 

- Próbkę z każdej rolki (każde 1000 m) należy nadrukować na pokrytą powłoką powierzchnię w celu 
wizualnej kontroli wyglądu. Wynika badania należy zarejestrować; zachowując co najmniej dwie 
próbki pobrane z początku i końca każdej rolki. 

- Dostawca folii musi przekazać lakierni obowiązującą dokumentację techniczną dla zewnętrznych 
zastosowań architektonicznych (w szczególności podającą maksymalne temperatury i czasy z 
odwołaniem do oznaczeń folii i proszków). Kopia musi być dostępna dla inspektora w trakcie jego 
wizyty. 

- Dostawca folii musi przebadać każdy nowy system wykończenia dekoracyjnego w swoim 
laboratorium. Zapis otrzymanych wyników musi być okazywany inspektorowi QUALIDECO na 
żądanie. 



Wymagania QUALIDECO 
WYDANIE 2017 

 
ROZDZIAŁ 3 – UDZIELANIE LICENCJI DOSTAWCOM FOLII I PROSZKU (TYLKO DLA TECHNIKI SUBLIMACJI) Strona 19/49 

3.1.2. Przyznanie licencji dostawcy folii 

Licencja zostanie przyznana pod następującymi warunkami: 

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

2. Zakład posiada laboratorium wyposażone w podstawowe przyrządy (patrz § 3.1.1.2). 

3. Jeżeli wniosek został zaakceptowany przez QUALIDECO, dostawca folii wysyła 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 i dane referencyjne stosowanych proszkowych materiałów powłokowych. 

4. Próbki folii pobiera się z miejsc na rolce, na których pojawiają się znaki rysunku i druku. 

5. Laboratorium QUALIDECO wykonuje wykończenie z zastosowaniem folii i przeprowadza następujące 
badania: 

 test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki. 

6. Na Florydzie przeprowadza się test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne. 

7. W zakładzie dostawcy przeprowadza się inspekcję w celu sprawdzenia, czy kontrola wewnętrzna 
spełnia wymagania określone w § 3.1.1.2. 

OCENA ZGODNOŚCI 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: 

- Jeżeli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają wymagania, licencja na stosowanie znaku 
jakości QUALIDECO zostaje przyznana badanym systemom wykończenia dekoracyjnego, które odtąd 
będą traktowane jako posiadające aprobatę. 

- Jeżeli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostaje 
poinformowany, że licencja na stosowanie znaku jakości na razie nie może zostać przyznana. Do 
decyzji dołącza się szczegółowe uzasadnienie. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać 
złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

Po przyznaniu licencji: 

- Jeżeli wyniki testu Florydy są pozytywne dla wszystkich podstawowych wykończeń dekoracyjnych 
poddanych badaniom, potwierdza się przyznanie licencji dla badanych systemów wykończenia 
dekoracyjnego. 

- Jeżeli jedno lub więcej wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście Florydy, licencja 
zostanie potwierdzona, ale system wykończenia dekoracyjnego zostanie wycofany. Jeżeli certyfikacja 
dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, który nie spełni wymagań, sama licencja 
zostanie anulowana. 

 

 

TABELA 5: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY FOLII (WARIANT 2) 
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WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 
LABORATORYJNE 

WYNIK BADANIA 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZYZNANA dla badanego 
systemu(ów) wykończenia 

dekoracyjnego 
► TEST FLORYDY 

WYNIK BADANIA 
NEGATYWNY LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA

(1)  

NEGATYWNY 
LICENCJA NIE 

ZOSTAŁA 
PRZYZNANA (1) 

 

 
WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE PODSTAWOWE WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONA dla badanego 
systemu(ów) wykończenia dekoracyjnego 

1 LUB WIĘCEJ PODSTAWOWYCH 
WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK 

NEGATYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONASYSTEM 
WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 

WYCOFANY
(2) 

(1) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 
(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy folii zostanie anulowana. 

3.1.3. Przedłużenie licencji przyznanej dostawcy folii 

Po uzyskaniu licencji na stosowanie znaku jakości przez dostawcę folii, jego zakład będzie podlegał 
inspekcji raz w roku. 

Inspekcja rutynowa składa 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 

d) POBIERANIE PRÓBEK- inspektor wybiera do badania dwa rodzaje wykończenia dekoracyjnego 
posiadające tę samą aprobatę i wskazane przez dostawcę w kartach technicznych (patrz punkt 
3.1.2). 

OCENA ZGODNOŚCI 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu lub QUALIDECO do oceny. 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO (patrz również Tabela 

6): 

- Jeżeli wyniki inspekcji (w tym wyniki badania laboratoryjnego) spełniają wymagania, zezwolenie na 
używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie przedłużone. 

- Jeżeli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, następna inspekcja zostanie przeprowadzona w ciągu 
jednego miesiąca (z uwzględnieniem okresów wolnych od pracy) od momentu, gdy dostawca folii 
otrzymał zawiadomienie o negatywnych wynikach inspekcji od licencjobiorcy generalnego i/lub 
QUALIDECO. W tym samym czasie licencjobiorca powinien poprawić niezgodności i niezwłocznie 
powiadomić licencjobiorcę generalnego lub QUALIDECO. Jeżeli wyniki drugiej inspekcji będą również 
negatywne, licencja na używanie znaku jakości zostanie natychmiast cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na jednej próbce nie spełniają wymagań, nowa próbka 
wadliwego wykończenia dekoracyjnego zostanie przygotowana w laboratorium w celu powtórzenia 
badań. Jeżeli wyniki powtórzonych badań będą ponownie niezadowalające, aprobata dotycząca 
wadliwego wykończenia zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu próbek nie spełniają wymagań, badania zostaną powtórzone 
na dwóch nowych próbkach z wykończeniem dekoracyjnym przygotowanych przez laboratorium. 
Jeżeli wyniki powtórzonych badań laboratoryjnych będą ponownie niezadowalające dla jednego lub 
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więcej wykończeń dekoracyjnych, aprobata dotycząca wadliwego wykończenia zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki Testu Florydy nie spełniają wymagań, cofnięta zostanie aprobata dotycząca wadliwego 
wykończenia. 

- Wykończenie(a) dekoracyjne, które miały negatywny wyniki badania zostaną wpisane do wykazu 
wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu dostawcy folii oraz dostawcy 
proszku. 

- Dostawca folii powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybciej po 
otrzymaniu zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym 
badaniom powinny być traktowane jako zawieszone. 

TABELA 6: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ DOSTAWCY FOLII 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 

POZYTYWNY 
► BADANIA 

LABORATORYJNE 

NEGATYWNY ► POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ 
POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

WYNIK POZYTYWNY 
► BADANIA 

LABORATORYJNE 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 

 

B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

CZYNNOŚCI 

 OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA  
► TEST FLORYDY 

1 WYKOŃCZENIE - WYNIK 
POZYTYWNY, 1 WYKOŃCZENIE - 

WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ BADANIA 

LABORATORYJNE 
WADLIWEGO WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO(1) 

POWTÓRZENIE   
BADAŃ 

LABORATORYJNYC
H 

WYNIK POZYTYWNY ► TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY 
WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE(2) 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ BADANIA 

LABORATORYJNE OBU 
WYKOŃCZEŃ 

DEKORACYJNYCH(1) 

POWTÓRZENIE  
BADAŃ  

LABORATORYJNYC
H 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK POZYTYWNY 

► TEST FLORYDY® 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 1 WYKOŃCZENIE 

DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE (2) 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ 

INSPEKCJĘ 

 

TE
ST

 F
LO

R
Y

D
Y

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 
OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE ZATWIERDZONE 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 

ZADOWALAJĄCE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE ZATWIERDZONE 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 1 

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 2 
WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE<2> 

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, dostawca powinien dostarczyć nową próbkę folii, o tych samych kodach referencyjnych 
co materiały użyte do przygotowania wadliwych wykończeń dekoracyjnych. Następnie laboratorium wykorzysta te próbki do przygotowania nowych 
próbek z wykończeniem dekoracyjnym w celu powtórzenia badań. 

(2) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu 
dostawcy folii oraz dostawcy proszku. Dostawca folii powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybc iej po otrzymaniu 
zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym badaniom powinny być traktowane jako zawieszone. 

3.1.4. Aprobata dla nowego systemu wykończenia dekoracyjnego 

Po uzyskaniu przez dostawcę folii licencji na stosowanie znaku jakości, nowe systemy wykończenia 
dekoracyjnego będą zatwierdzane na następujących zasadach: 

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

2. Po zarejestrowaniu wniosku przez QUALIDECO dostawca folii wysyła rolkę folii do laboratorium 
QUALIDECO w celu wytworzenia następujących 4 podstawowych efektów dekoracyjnych: 
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 ORZECH i DĄB na podwarstwie brązowej 

 SOSNA i DĄB na podwarstwie beżowej. 
Należy podać nazwy i dane referencyjne stosowanych proszkowych materiałów powłokowych. 

3. Próbki folii pobiera się z miejsc na rolce, na których pojawiają się znaki rysunku i druku. 

4. Laboratorium QUALIDECO wykonuje wykończenie z zastosowaniem folii i przeprowadza następujące 
badania: 

 test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki, 

 test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne na Florydzie. 
OCENA ZGODNOŚCI 

- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych spełniają wymagania, nowy system wykończenia dekoracyjnego 
zostanie dodany do licencji. 

- Jeśli wyniki jednego lub więcej testu laboratoryjnego nie spełniają wymagań, badania należy 
powtórzyć. Jeśli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca 
zostaje poinformowany, że na nowy system wykończenia dekoracyjnego nie może zostać udzielona 
aprobata, z podaniem przyczyn. 

- Jeżeli jedno lub więcej wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście Florydy, system 
wykończenia dekoracyjnego zostanie wycofany z licencji. 

TABELA 7: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY FOLII 

BADANIA LABORATORYJNE  

WYNIK POZYTYWNY 
APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA 

DECORACYJNEGO(1) 
► TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY 
BRAK APROBATY DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO 
 

 
WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE PODSTAWOWE 
WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 

WYNIK POZYTYWNY 
SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO POTWIERDZONY 

1 LUB WIĘCEJ 
PODSTAWOWYCH WYKOŃCZEŃ 

DEKORACYJNYCH - WYNIK 
NEGATYWNY 

SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO WYCOFANY Z LICENCJI 

(1) Nowy system wykończenia dekoracyjnego zostanie dodany do licencji. 
(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy folii zostanie anulowana. 

3.1.5. Cofnięcie aprobaty dla systemu wykończenia dekoracyjnego 

Aprobata dla systemu wykończenia dekoracyjnego (powłoka podkładowa + folia) zostanie cofnięta w 
przypadku, gdy 

  jedno lub więcej podstawowych wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście 
Florydy 

 wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne. 

3.1.6. Cofnięcie licencji dostawcy folii 

Licencja dostawcy folii zostanie anulowana w przypadku, gdy dwie kolejne inspekcje dadzą negatywny 
wynik. 

Licencja dostawcy folii, obejmująca tylko jeden system wykończenia dekoracyjnego, zostanie również 
anulowana w przypadku, gdy aprobata dla tego systemu wykończenia dekoracyjnego będzie musiała 
zostać cofnięta zgodnie z § 3.1.5. 
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3.2. Udzielanie licencji dostawcom proszku 

3.2.1. Wymagania dla dostawców proszku 

3.2.1.1. Kontrola procesu produkcji 

Dostawca proszku musi posiadać procedurę monitorowania i dokumentowania wszystkich etapów 
produkcji dla zachowania pełnej kontroli procesu produkcji. Wyniki tych pomiarów należy wpisać do 
odpowiedniego rejestru dostępnego dla inspektora. 

3.2.1.2. Laboratorium i kontrola wewnętrzna 

Dostawca proszku powinien mieć laboratorium oddzielone od linii produkcyjnej. Laboratorium powinno 
być wyposażone we wszelkie przyrządy i chemikalia niezbędne do kontroli procesu produkcji i wyrobów 
z wykończeniem dekoracyjnym. 

Laboratorium musi być wyposażone w co najmniej następujące przyrządy i materiały referencyjne: 

 połyskomierz zwierciadlany 

 przyrząd do pomiaru grubości powłoki 

 przyrząd do testów mechanicznych 

 rejestrator czasu i temperatury utwardzania termicznego w czterech różnych punktach 
pomiarowych 

 przyrząd do przyspieszonego badania odporności na warunki atmosferyczne oraz do 
pomiaru zmian koloru i połysku 

 stanowisko aplikacyjne 

 przenośnik próbek 

 szara skala odniesienia (ISO 105-A02) 

Każdy element aparatury powinien posiadać kartę danych zawierającą jego numer identyfikacyjny i 
informacje o kontrolach kalibracji. 

Dostawca proszku musi stosować następujące procedury do monitorowania procesu wytwórczego i 
badania jego powlekanych i dekorowanych produktów: 

- Każda partia produkcyjna musi zostać zbadana co najmniej raz. Po wyprodukowaniu każdych 100 do 
300 kg proszku, zależnie od wielkości partii, należy przygotować panel testowy, aby zbadać 
wzrokowo wygląd powłoki (połysk i kolor) i właściwości mechaniczne. Wyniki zostaną zapisane w 
rejestrze. 

- Dostawca proszku musi przekazać lakierni dokumentację techniczną systemu wykończenia. Kopia 
musi być dostępna dla inspektora w trakcie jego wizyty. 

- W swoim laboratorium dostawca proszku przeprowadza test starzenia przyspieszanego w warunkach 
atmosferycznych co najmniej raz w roku na ośmiu różnych zatwierdzonych wykończeniach 
dekoracyjnych. Zapis otrzymanych wyników zostanie udostępniony do wglądu dla inspektora 
QUALIDECO. 

3.2.2. Udzielanie licencji dostawcy proszku 

Licencja zostanie przyznana pod następującymi warunkami: 

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

2. Zakład posiada laboratorium wyposażone w podstawowe przyrządy (patrz § 3.2.1.2). 

3. Podstawowe kolory do badania to BEŻOWY i BRĄZOWY. Należy podać nazwy i dane referencyjne 
stosowanych proszkowych materiałów powłokowych. 
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4. Jeśli wniosek został zaakceptowany przez QUALIDECO, laboratorium QUALIDECO zwróci się do dostawcy folii 
o przesłanie rolki folii w celu wytworzenia następujących 4 podstawowych efektów dekoracyjnych: 

 ORZECH i DĄB na podwarstwie brązowej 

 SOSNA i DĄB na podwarstwie beżowej. 

5. Próbki folii pobiera się z miejsc na rolce, na których pojawiają się znaki rysunku i druku. 

6. Laboratorium QUALIDECO wykonuje wykończenie z zastosowaniem powlekania proszkowego i folii oraz 
przeprowadza następujące badania: 

 test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki. 

7. Na Florydzie przeprowadza się test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne. 

8. W zakładzie dostawcy proszku przeprowadza się inspekcję w celu sprawdzenia, czy kontrola wewnętrzna 
spełnia wymagania wyszczególnione w § 3.2.1.2. 

OCENA ZGODNOŚCI 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: 

- Jeśli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają wymagania, licencja na stosowanie znaku 
jakości QUALIDECO zostanie przyznana badanym systemom wykończenia dekoracyjnego, które 
odtąd będą traktowane jako posiadające aprobatę. 

- Jeśli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostaje 
poinformowany, że licencja na stosowanie znaku jakości na razie nie może zostać przyznana, z 
podaniem przyczyn. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez 
zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

Po przyznaniu licencji: 

- Jeżeli wyniki testu Florydy są pozytywne dla wszystkich podstawowych wykończeń dekoracyjnych 
poddanych badaniom, potwierdza się przyznanie licencji dla badanych systemów wykończenia 
dekoracyjnego. 

- Jeżeli jedno lub więcej wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście Florydy, licencja 
zostanie potwierdzona, ale system wykończenia dekoracyjnego zostanie wycofany. Jeżeli certyfikacja 
dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, który nie spełni wymagań, sama licencja 
zostanie anulowana. 

TABELA 8: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

WYNIK POZYTYWNY 
► BADANIA 

LABORATORYJNE 

WYNIK BADANIA 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZYZNANA 
dla badanego systemu(ów) wykończenia 

dekoracyjnego 
► TEST FLORYDY 

WYNIK BADANIA 
NEGATYWNY 

LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA (1)  

WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA NIE ZOSTAŁA 

PRZYZNANA (1) 
 

 
WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA POTWIERDZONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 

POTWIERDZONA 

1 LUB WIĘCEJ WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
COFNIĘTA(2) 

(1) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

(2) Jeżeli dostawca proszku posiada aprobatę tylko dla jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dostawcy proszku zostanie anulowana. 
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3.2.3. Przedłużenie licencji przyznanej dostawcy proszku 

Po uzyskaniu licencji na stosowanie znaku jakości przez dostawcę proszku, jego zakład będzie podlegał 
inspekcji raz w roku. 

Inspekcja rutynowa składa 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) PRÓBKI ZATWIERDZONYCH SYSTEMÓW STOSOWANYCH DO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
zostaną pobrane i przebadane korzystając z tych samych badań laboratoryjnych jak w przypadku 
udzielania licencji, w celu weryfikacji czy spełnia(ją) wymagania. 

OCENA ZGODNOŚCI 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu lub QUALIDECO do oceny. 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO (patrz również Tabela 
9): 

- Jeśli wyniki inspekcji (w tym wyniki badania laboratoryjnego) spełniają wymagania, zezwolenie na 
używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie przedłużone. 

- Jeśli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, następna inspekcja zostanie przeprowadzona w ciągu 
jednego miesiąca (z uwzględnieniem okresów wolnych od pracy) od momentu, gdy dostawca 
proszku otrzymał zawiadomienie o negatywnych wynikach inspekcji od licencjobiorcy generalnego 
i/lub QUALIDECO. W międzyczasie licencjobiorca powinien poprawić niezgodności i niezwłocznie 
powiadomić licencjobiorcę generalnego lub QUALIDECO. Jeżeli wyniki drugiej inspekcji będą również 
niezadowalające, licencja na używanie znaku jakości zostanie natychmiast cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na jednej próbce nie spełniają wymagań, w laboratorium 
zostanie przygotowana nowa próbka wadliwego wykończenia dekoracyjnego w celu powtórzenia 
badań. Jeżeli wyniki powtórzonych badań będą ponownie niezadowalające, aprobata dotycząca 
wadliwego wykończenia zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu próbek nie spełniają wymagań, badania zostaną powtórzone 
na dwóch nowych próbkach z wykończeniem dekoracyjnym przygotowanych przez laboratorium. 
Jeżeli wyniki powtórzonych badań laboratoryjnych będą ponownie niezadowalające dla jednego lub 
więcej wykończeń dekoracyjnych, aprobata dotycząca wadliwego wykończenia zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki Testu Florydy nie spełniają wymagań, cofnięta zostanie aprobata dotycząca wadliwego 
wykończenia. 

- Wadliwe wykończenie(a) dekoracyjne zostaną wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń 
dekoracyjnych załączonego do certyfikatu dostawcy folii oraz dostawcy proszku. 

- Dostawca proszku powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybciej 
po otrzymaniu zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym 
badaniom powinny być traktowane jako zawieszone. 
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TABELA 9: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ DOSTAWCY PROSZKU 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 

WYNIK POZYTYWNY ► BADANIA LABORATORYJNE 

WYNIK NEGATYWNY ► POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ 
POWTÓRZENIE 

INSPEKCJI 

WYNIK POZYTYWNY ► BADANIA LABORATORYJNE 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 

 

B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

CZYNNOŚCI 

 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY LICENCJA PRZEDŁUŻONA  
► TEST FLORYDY 1 WYKOŃCZENIE 

DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ BADANIA 

LABORATORYJNE 
WADLIWEGO WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO(1) 

POWTÓRZENIE  BADAŃ  
LABORATORYJNYCH 

WYNIK POZYTYWNY ► TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY 
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE<2> 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ BADANIA 

LABORATORYJNE OBU 
WYKOŃCZEŃ 

DEKORACYJNYCH(1) 

POWTÓRZENIE  BADAŃ  
LABORATORYJNYCH 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK POZYTYWNY 

► TEST FLORYDY 
1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE 
WYKLUCZONE 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ 

 

TE
ST

 F
LO

R
Y

D
Y

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA OBA 
WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE ZATWIERDZONE 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA ZADOWALAJĄCE 
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE ZATWIERDZONE 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 
1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE(2) 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - 
WYNIK NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 
2 WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE(2) 

- Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, dostawca powinien dostarczyć nową próbkę proszku, o tych samych kodach 
referencyjnych co materiały stosowane użyte do przygotowania wadliwych wykończeń dekoracyjnych. Następnie laboratorium wykorzysta te 
próbki do przygotowania nowych próbek z wykończeniem dekoracyjnym, w celu powtórzenia badań. 

-  Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu 
dostawcy folii oraz dostawcy proszku. Dostawca proszku powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybciej po 
otrzymaniu zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym badaniom powinny być traktowane jako 
zawieszone. 

3.2.4. Aprobata dla nowego systemu wykończenia dekoracyjnego 

Po uzyskaniu licencji na stosowanie znaku jakości przez dostawcę proszku, aprobata na każdy 

nowy system wykończenia dekoracyjnego będzie udzielana pod następującymi warunkami: 

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

2. Podstawowe kolory do badania to: 

 BEŻOWY 

 BRĄZOWY 

3. W celu udzielenia aprobaty dla systemu lub systemów wykończenia dekoracyjnego, laboratorium 
QUALIDECO zastosuje cztery podstawowe wykończenia dekoracyjne, ORZECH i CIEMNY DĄB na 
podwarstwie brązowej i SOSNA i JASNY DĄB na podwarstwie beżowej, dla każdego dostawcy folii 
wybranego przez dostawcę proszku. 

Należy przeprowadzić następujące testy: 

 test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 
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 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki, 

 test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne na Florydzie. 

OCENA ZGODNOŚCI 

- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych spełniają wymagania, nowy system wykończenia dekoracyjnego 
zostanie dodany do licencji. 

- Jeśli wyniki jednego lub więcej testu laboratoryjnego nie spełniają wymagań, badania muszą zostać 
powtórzone. Jeśli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca 
zostaje poinformowany, że na nowy system wykończenia dekoracyjnego nie może zostać udzielona 
aprobata, z podaniem przyczyn. 

- Jeżeli jedno lub więcej wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście Florydy, system 
wykończenia dekoracyjnego zostanie wycofany z licencji. 

TABELA 10: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY PROSZKU  

BADANIA LABORATORYJNE  

WYNIK POZYTYWNY APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA 
DECORACYJNEGO(1) ► TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY BRAK APROBATY DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNEGO 

 

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 
WSZYSTKIE PODSTAWOWE 

WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 

SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO POTWIERDZONY 

1 LUB WIĘCEJ 
PODSTAWOWYCH 

WYKOŃCZEŃ 
DEKORACYJNYCH - WYNIK 

NEGATYWNY 

SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO WYCOFANY Z LICENCJI(2) 

(1) Nowy system wykończenia dekoracyjnego zostanie dodany do licencji. 
(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy proszku zostanie anulowana. 

3.2.5. Cofnięcie aprobaty dla systemu wykończenia dekoracyjnego 

System wykończenia dekoracyjnego (powłoka podkładowa + folia) zostanie wycofany w przypadku, gdy 

 jedno lub więcej podstawowych wykończeń dekoracyjnych nie spełnia wymagań po teście 
Florydy 

 wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne. 

3.2.6. Cofnięcie licencji dla dostawcy proszku 

Licencja dostawcy proszku zostanie anulowana w przypadku, gdy dwie kolejne inspekcje dadzą 
negatywny wynik. 

Licencja dostawcy proszku, obejmująca tylko jeden system wykończenia dekoracyjnego, zostanie 
również anulowana w przypadku, gdy aprobata dla tego systemu wykończenia dekoracyjnego będzie 
musiała zostać cofnięta zgodnie z § 3.2.5. 
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Rozdział 4 

PRZYZNAWANIE LICENCJI LAKIERNIOM 
STOSUJĄCYM TECHNIKĘ PROSZEK NA PROSZEK 
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4. PRZYZNAWANIE LICENCJI LAKIERNIOM STOSUJĄCYM TECHNIKĘ 
PROSZEK NA PROSZEK 

Przy zastosowaniu techniki proszek na proszek pożądany efekt uzyskuje się w dwóch etapach: nakłada 
się powłokę podkładową (A) i częściowo utwardza. Następnie w drugim etapie nakłada się powłokę 
końcową (B) na poprzedniej stosując specjalny filtr i odpowiedni rysunek. Następnie wykonuje się pełne 
utwardzenie zespołu powłok. 

Powłoki podkładowa i nawierzchniowa muszą być nakładane w tym samym zakładzie. 

Dostawca proszku określa warunki wstępnego i końcowego utwardzania. Zakład musi dysponować 
odpowiednimi kartami technicznymi. 

4.1. Wymagania procesowe dla lakierni stosujących technikę proszek na proszek 
(WYMAGANIA) 

4.1.1. Laboratorium 

Lakiernia musi posiadać następujące wyposażenie laboratoryjne: 

 połyskomierz zwierciadlany 

 przyrządy do mierzenia grubości powłoki 

 wyposażenie do pomiaru temperatury metalu (rejestrator temperatury). 

Każdy element aparatury powinien posiadać kartę danych zawierającą jego numer identyfikacyjny  
i informacje o kontrolach kalibracji. 

4.1.2. Kontrola wewnętrzna 

Lakiernia powinna monitorować proces produkcyjny i badać wyroby zgodnie z poniższymi 

procedurami: 

 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Lakiernia prowadzi rejestr materiału przyjmowanego do wykończenia dekoracyjnego (data, partia, 
wykonawca powłoki, numer licencji wykonawcy powłoki, dostawca proszku, numer aprobaty dla 
proszku, podstawowy kolor). Odpowiedni przykład przedstawiono w Załączniku 1. 

 WYROBY WYKOŃCZONE DEKORACYJNIE 

a) Badanie połysku (EN ISO 2813) 

Dla każdej partii wyrobów pokrytych powłoką wykonuje się pomiar połysku (partia towaru – 
jedna partia oznacza całość zamówienia klienta w jednym kolorze lub część tego zamówienia 
znajdująca się w zakładzie produkcyjnym). 

Jeżeli pomiar połysku przy użyciu przyrządu jest niemożliwy, należy ocenić go wizualnie, przez 
porównanie z próbką odniesienia uzgodnioną z klientem. 

Wyniki tych analiz umieszcza się w rejestrze dostępnym dla inspektora. Rejestr zawiera wartości 
nominalne i wartości maksymalne, których nie wolno przekraczać. 

b) Badanie grubości powłok (EN ISO 2360) 

Badanie grubości powłoki na elementach przeprowadza się dla liczby próbek wskazanych poniżej: 
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Liczebność partii 
Liczba próbek pobieranych 

wyrywkowo 
Maksymalna dopuszczalna liczba 

odrzuconych próbek 

1-10 Wszystkie 0 

11 - 200 10 1 

201 - 300 15 1 

301 - 500 20 2 

501 - 800 30 3 

801 - 1 300 40 3 

1 301 - 3 200 55 4 

3 201 - 8 000 75 6 

8 001 - 22 000 115 8 

22 001 - 110 000 150 11 

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

 WARUNKI UTWARDZANIA TERMICZNEGO 

Warunki utwardzania wstępnego i końcowego muszą być monitorowane w celu zapewnienia zgodności z 
wymaganiami określonymi przez dostawcę. Temperatura powinna być mierzona przynajmniej raz 
dziennie. 

4.2. Przyznawanie licencji QUALIDECO lakierniom stosującym technikę proszek na 
proszek 

4.2.1. Inspekcja 

Przy założeniu, że zakład spełnia warunki wstępne i dostarczył wniosek na piśmie do QUALIDECO, 
inspekcja dla uzyskania licencji będzie przeprowadzona w następujący sposób: 

a) INSPEKCJA PROCESU UTWARDZANIA TERMICZNEGO 

b) INSPEKCJA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM 

c) WYROBY WYKOŃCZONE DEKORACYJNIE 

Inspektor zbada następujące właściwości na próbkach z wykończeniem dekoracyjnym stosując 
wyposażenie własne: 

 wygląd 

 połysk 

 grubość powłoki 

d) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 

Inspektor sprawdzi, czy kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z § 4.2.2 oraz czy zakład 
prowadzi rejestry w odpowiedni sposób. 

4.2.2. Badania 

4.2.2.1. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne przeprowadza się na próbkach pobranych z partii produkcyjnej przeznaczonej do 
zewnętrznych zastosowań architektonicznych. Testy korozyjne wykonuje się na pojedynczych próbkach. 

Rodzaje badań i ustalone wartości graniczne: 

a) Połysk 

EN ISO 2813 -– przy kącie padania światła w stosunku do normalnej 60°. 

Uwaga: jeśli powierzchnia istotnie ważna jest zbyt mała lub nie nadaje się do pomiaru połysku przy użyciu 
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połyskomierza, połysk powinien być porównany z próbką odniesienia wzrokowo, pod tym samym kątem,. 

WYMAGANIA: 

Kategoria połysku Zakres połysku Dopuszczalne odchylenie 

1 (mat) 0 - 30 +/– 5 jednostek 

2 (półmat lub półpołysk) 31 - 70 +/– 7 jednostek 

3 (połysk) 71-100 +/– 10 jednostek 

b) Grubość powłoki 

EN ISO 2360 

Grubość powłoki organicznej na każdym testowanym elemencie musi być mierzona na powierzchni istotnie 
ważnej w nie mniej niż 5 obszarach pomiarowych (ok. 1 cm

2
), wykonując od 3 do 5 oddzielnych odczytów z 

każdego obszaru. W raporcie inspekcji należy odnotować średnią wartość z poszczególnych odczytów z jednego 
badanego obszaru. 

WYMAGANIA: 

Żadna ze zmierzonych wartości nie może być mniejsza niż 80% minimalnej zalecanej wartości (60 µm); w 
przeciwnym razie test grubości w całości będzie uważny za niezadowalający. 

c) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 

EN ISO 3231 (0,2 l SO2 - 24 cykle) 

W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie na krzyż o szerokości 1 mm, dochodzące do metalowego 
podłoża. 

WYMAGANIA: 

Bez podciekania powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, bez zmiany koloru czy odwarstwienia 
przekraczającego wartość 2 (S2) zgodnie z ISO 4628-2. 

d) Odporność na działanie wrzącej wody 

Metoda 1 z wrzącą wodą: 

2 godziny gotowania w wodzie demineralizowanej (maksymalnie 10 µS w 20°C). Wyjąć płytę testową i 
pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Nanieść taśmę samoprzylepną na powierzchnię, 
upewniając się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 45° jednym ostrym 
szarpnięciem. 

Metoda 2 z szybkowarem: 

Wlać wodę demineralizowaną (maksymalnie 10 µS w 20°C) do szybkowaru o wewnętrznej średnicy około 200 
mm do poziomu 25 mm i umieścić w niej próbkę testową mierzącą 50 mm. 

Umieścić pokrywkę i podgrzać szybkowar aż do pojawienia się pary u wylotu zaworu. Ustawić obciążony zawór 
iglicowy tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 +/- 10 kPA (1 bar). Kontynuować ogrzewanie przez 1 
godzinę od chwili pojawienia się pierwszej pary u wylotu zaworu. Ochłodzić szybkowar, wyjąć próbkę i 
pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. 

Nanieść taśmę samoprzylepną (patrz pkt. 2.4 Wymagań technicznych QUALICOAT) na powierzchnię, upewniając 
się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 45° jednym ostrym szarpnięciem. 

WYMAGANIA: 

Nie dopuszcza się spęcherzeń przekraczających wartość 2 (S2) według normy ISO 4628-2. Nie mogą występować 
żadne defekty lub oderwania powłoki. Niewielka zmiana koloru jest dopuszczalna. 

e) Test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

ISO 16474-2 

Natężenie światła: 550 ± 20 W/m
2
 (290-800 nm) 

Temperatura czarnego wzorca: 65 ± 5
o
C 
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Woda demineralizowana: maksymalnie  10 µS 

Specjalny filtr UV (290 nm) 

Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 

Czas trwania testu: 1000 godzin 

Po ekspozycji próbki powinny być opłukane w wodzie demineralizowanej i sprawdzone pod kątem: 
Zmiany połysku: EN ISO 2813, kąt padania 60

o
 

Zmiany koloru: wzór ΔE CIELAB wg normy ISO 7724/3, uwzględniający odbicie światła. 

Trzy pomiary koloru wykonuje się na próbce poddanej testowi starzenia przyspieszanego w 
warunkach atmosferycznych oraz próbce nie poddanej testowi. 

WYMAGANIA: 

Zmiana połysku: 

Utrata połysku po teście starzenie przyspieszanego w warunkach atmosferycznych nie może być 
większa niż 50% pierwotnej wartości. 

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). 

4.2.2.2. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne (tylko dla klasy 2)
2
 

Ekspozycja na Florydzie zgodnie z normą ISO 2810 

Badanie zaczyna się w kwietniu. 

Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5°
 
względem poziomu, w kierunku południowym przez 1 rok. 

WYMAGANIA: 
Akceptowalne wartości graniczne są na razie te same, co w teście starzenia przyspieszonego w 
warunkach atmosferycznych. 

4.2.3. Ocena zgodności dla uzyskania licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu. 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: 

- Jeśli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają wymagania, lakierni przyznaje się licencję na 
stosowanie znaku jakości QUALIDECO. 

- Jeśli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca zostaje 
poinformowany, że licencja na stosowanie znaku jakości na razie nie może zostać przyznana. Dołącza 
się szczegółowe uzasadnienie decyzji. Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko 
po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

 

 

 

                     
2 Dla kasy 2, patrz Załącznik II. 
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TABELA 11: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI QUALIDECO LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1) 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 

LABORATORYJNE 
(1) 

WYNIK BADANIA POZYTYWNY LICENCJA PRZYZNANA 

WYNIK BADANIA NEGATYWNY LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA
(2) 

NEGATYWNY LICENCJA NIE ZOSTAŁA 
PRZYZNANA 

(2) 
 

(1) Należy zbadać dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym wybrane przez inspektora w czasie jego wizyty, zgodnie z punktem 4.2.2. 
(2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 

TABELA 12: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI QUALIDECO LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 2) 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 

LABORATORYJNE (1) 

WYNIKI BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

POZYTYWNE 
► TEST FLORYDY 

WYNIKI TESTU FLORYDY 
POZYTYWNE 

LICENCJA  
PRZYZNANA 

WYNIKI TESTU FLORYDY 
NEGATYWNE 

LICENCJA NIE 
ZOSTAŁA 

PRZYZNANA (2) 

WYNIKI BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

NEGATYWNE 

LICENCJA NIE 
ZOSTAŁA 

PRZYZNANA (2) 
 

NEGATYWNY 
LICENCJA NIE 

ZOSTAŁA PRZYZNANA 
(2) 

 

(1) W czasie wizyty inspektor wybierze i zbada wszystkie próbki wykończeń klasy 2 dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych, zgodnie z 
punktem 4.2.2.1. 

(2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte. 
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4.3. Przedłużenie licencji QUALIDECO przyznanej lakierniom stosującym technikę proszek 
na proszek 

4.3.1. Inspekcja 

Po przyznaniu licencji QUALIDECO, zakład który ją otrzymał powinien być poddawany inspekcji raz w 
roku. 

Badanie obejmie również materiały marketingowe, aby sprawdzić, czy licencja QUALIDECO jest 
stosowana wyłącznie dla zatwierdzonych wykończeń dekoracyjnych. 

4.3.2. Badania 

Każdego roku w czasie wizyty inspektor pobierze dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym i podda je 
badaniom w laboratorium QUALIDECO. 

Badania wyglądają tak samo, jak w przypadku udzielenia licencji (§ 4.3.2.). 

4.3.3. Ocena zgodności dla przedłużenia licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji licencjobiorcy generalnemu lub QUALIDECO do oceny. 

Licencjobiorca generalny wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO(patrz również Tabela 
13): 

- Jeśli wyniki inspekcji i badania laboratoryjnego spełniają wymagania, zezwolenie na używanie znaku 
jakości QUALIDECO zostanie przedłużone dla każdego wykończenia dekoracyjnego, które spełnia 
wymagania. 

- Jeżeli wyniki inspekcji są pozytywne, ale badania laboratoryjne jednej lub dwóch  próbek nie 
spełniają wymagań, lakiernia będzie musiała dostarczyć wadliwe wykończenia dekoracyjne w celu 
powtórzenia badań. 

  Jeśli wyniki takiego powtórzonego badania laboratoryjnego spełniają wymagania, zezwolenie 
na używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie przedłużone. 

  Jeżeli wyniki takiego powtórzonego badania laboratoryjnego ponownie nie spełniają 
wymagań, lakiernia nie będzie już miała prawa używać żadnego wadliwego wykończenia 
dekoracyjnego, ale licencja zostanie przedłużona. Ponadto wadliwe wykończenia dekoracyjne 
zostaną wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do 
certyfikatu lakierni. 

TABELA 13: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1) 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 
POZYTYWNY 

► BADANIA 

LABORATORYJNE (1) 

NEGATYWNY ► POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ 
POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

WYNIK POZYTYWNY ► BADANIA LABORATORYJNE (1) 

WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 

 

B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E
 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

CZYNNOŚCI 

 

OCENA KOŃCOWA 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 
BRAK DZIAŁANIA 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA, APROBATA / 
PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO 

 1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - 

WYNIK POZYTYWNY 

 1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - 

WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ 

BADANIA 
LABORATORYJNE 

WADLIWEGO 
WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO(2) 

POWTÓRZENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA, APROBATA / 
PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO 

WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA  
WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE (3) 
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OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ 

BADANIA 
LABORATORYJNE OBU 

WYKOŃCZEŃ 
DEKORACYJNYCH(2) 

POWTÓRZENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

OBA 
WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - 

WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA, APROBATA / 
PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE 

WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE 

WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE (3) 

OBA 
WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - 

WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE

(3)
 

(1) Każdego roku w czasie wizyty inspektor pobierze dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym i podda je badaniom w laboratorium QUALIDECO. 
(2) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, lakiernia dostarczy nową próbkę(i) wadliwego wykończenia dekoracyjnego w celu 

powtórzenia badań laboratoryjnych. 
(3) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu 

lakierni. 

TABELA 14: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI QUALIDECO (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 2) 

B
A

D
A

N
IA

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y
JN

E
 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO 

CZYNNOŚCI 

 OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE 

WYNIK POZYTYWNY 
TEST FLORYDY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE 

WYNIK POZYTYWNY 
TEST FLORYDY  WYNIKI CZYNNOŚCI 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

POWTÓRZYĆ BADANIA 
LABORATORYJNE 

WADLIWEGO 
WYKOŃCZENIA 

DEKORACYJNEGO (1) 

POWTÓRZENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

WYNIK POZYTYWNY TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY 
1 WYKOŃCZENIE 

DEKORACYJNE WYKLUCZONE 
(2) 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

POWTÓRZYĆ BADANIA 
LABORATORYJNE OBU 

WYKOŃCZEŃ 
DEKORACYJNYCH

(1)
 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE 

WYNIK POZYTYWNY 
TEST FLORYDY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

POZYTYWNY 
TEST FLORYDY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

1 WYKOŃCZENIE 
DEKORACYJNE WYKLUCZONE 

(2)
 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE - WYNIK 

NEGATYWNY 

OBA WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNE WYKLUCZONE(2) 

 

TE
ST

 F
LO

R
Y

D
Y

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA  
APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA 

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO(2) 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA 

WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO(2) 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA  
1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE(2) 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA PRZEDŁUŻONA 
OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE 

WYKLUCZONE(2) 

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, lakiernia dostarczy nową próbkę(i) wadliwego wykończenia dekoracyjnego w celu 
powtórzenia badań laboratoryjnych. 

(2) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu 
lakierni. 

  



Wymagania QUALIDECO 
WYDANIE 2017 

 
ROZDZIAŁ 4 – PRZYZNAWANIE LICENCJI LAKIERNIOM STOSUJĄCYM TECHNIKĘ PROSZEK NA PROSZEK Strona 36/49 

4.4. Cofnięcie licencji udzielonej lakierniom stosującym technikę proszek na proszek 

Licencja przyznana lakierni zostanie cofnięta po dwóch kolejnych inspekcjach z negatywnym wynikiem 
oraz gdy tylko wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne z powodu negatywnego wyniku 
testu starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych (obie klasy) lub testu odporności na 
naturalne wpływy atmosferyczne (klasa 2). 
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Rozdział 5 

APROBATY DLA SYSTEMÓW WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNEGO 

(TYLKO DLA TECHNIKI PROSZEK NA PROSZEK)
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5. APROBATY DLA SYSTEMÓW WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
(TYLKO DLA TECHNIKI PROSZEK NA PROSZEK) 

5.1. Udzielanie rozszerzeń i aprobat 

Rozszerzania i aprobaty są udzielane pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań 
wymienionych w punkcie 5.2. 

5.1.1. Rozszerzenia dla technologii proszek na proszek 

Jeżeli dostawca proszku chce uzyskać rozszerzony atest QUALICOAT (Nr P- ) dla technologii proszek na 
proszek (podstawowa powłoka i nieciągła powłoka nawierzchniowa posiadająca ten sam atest 
QUALICOAT), należy wykonać testy, zgodnie z punktem 5.2.1, w celu sprawdzenia kompatybilności 
pomiędzy RAL 8011 (powłoka podkładowa) a RAL 8017 (powłoka nawierzchniowa) na dekoracji ORZECH. 

5.1.2. Aprobata QUALIDECO (DECO-Pxxx) 

Jeżeli powłoki główna i nawierzchniowa posiadają różne aprobaty QUALICOAT (P-numer), dostawca 
proszku musi dostarczyć do laboratorium QUALIDECO próbki farby podkładowej i farby nawierzchniowej 
w celu uzyskania następującego wykończenia dekoracyjnego określonego przez QUALIDECO: SOSNA, 
WIŚNIA I DĄB. 

5.2. Badania 

5.2.1. Badania laboratoryjne 

Laboratorium atestowane przez QUALIDECO przeprowadza następujące testy: 

a) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 

EN ISO 3231 (0,2 l SO2 - 24 cykle) 

W powłoce organicznej należy wykonać nacięcie na krzyż o szerokości 1 mm, dochodzące do metalowego 
podłoża. 

WYMAGANIA: 

Bez podciekania powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, bez zmiany koloru czy odwarstwienia 
przekraczającego wartość 2 (S2) zgodnie z ISO 4628-2. 

b) Odporność na działanie wrzącej wody 

Metoda 1 z wrzącą wodą: 

2 godziny gotowania w wodzie demineralizowanej (maksymalnie 10 µS w 20°C). Wyjąć płytę testową i 
pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Nanieść taśmę samoprzylepną na powierzchnię, 
upewniając się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 45° jednym ostrym 
szarpnięciem. 

Metoda 2 z szybkowarem: 

Wlać wodę demineralizowaną (maksymalnie 10 µS w 20°C) do szybkowaru o wewnętrznej średnicy około 200 
mm do poziomu 25 mm i umieścić w niej próbkę testową mierzącą 50 mm. 

Umieścić pokrywkę i podgrzać szybkowar aż do pojawienia się pary u wylotu zaworu. Ustawić obciążony zawór 
iglicowy tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 +/- 10 kPA (1 bar). Kontynuować ogrzewanie przez 1 
godzinę od chwili pojawienia się pierwszej pary u wylotu zaworu. Ochłodzić szybkowar, wyjąć próbkę i 
pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. 

Nanieść taśmę samoprzylepną (patrz pkt. 2.4 Wymagań technicznych QUALICOAT) na powierzchnię, upewniając 
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się, że nie ma pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 45° jednym ostrym szarpnięciem. 

WYMAGANIA: 

Nie dopuszcza się pęcherzy przekraczających 2 (S2) według normy ISO 4628-2. Nie może być żadnych defektów i 
oderwania powłoki. Niewielka zmiana koloru jest akceptowana. 

c) Test starzenia przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

ISO 16474-2 

Natężenie światła: 550 ± 20 W/m
2
 (290-800 nm) 

Temperatura czarnego wzorca: 65 ± 5
o
C 

Woda demineralizowana: maksymalnie 10 µS 

Specjalny filtr UV (290 nm) 

Cykle 18-minutowe w środowisku wilgotnym i 102-minutowe w środowisku suchym. 

Po 1000 godzinach ekspozycji płyty testowe powinny być opłukane w wodzie demineralizowanej i sprawdzone 
pod kątem: 

Zmiany połysku: EN ISO 2813, kąt padania 60
o
 

Zmiany koloru: wzór AE CIELAB wg normy ISO 7724/3, uwzględniający odbicie światła. 

Trzy pomiary koloru wykonuje się na próbce poddanej testowi starzenia przyspieszanego w warunkach 
atmosferycznych oraz próbce nie poddanej testowi. 

WYMAGANIA: 

Zachowanie połysku 

Utrata połysku po teście starzenie przyspieszanego w warunkach atmosferycznych nie może być większa niż 50% 
pierwotnej wartości. 

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). 

5.2.2. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne 

Ekspozycja na Florydzie zgodnie z normą ISO 2810 

Próbki muszą być eksponowane pod kątem 5°
 
względem poziomu, w kierunku południowym przez 1 rok. 

Badanie zaczyna się w kwietniu. 

WYMAGANIA: 

Akceptowalne wartości graniczne są na razie te same, co w teście starzenia przyspieszonego w warunkach 
atmosferycznych. 

5.3. Przedłużenie aprobaty dla systemu wykończenia dekoracyjnego 

5.3.1. Ten sam Nr P- QUALICOAT (rozszerzenie dla techniki proszek na proszek) 

Dostawca proszku dostarcza w każdym roku próbki proszku (warstwa podkładowa i warstwa 
nawierzchniowa) dla jednego wykończenia dekoracyjnego określonego przez QUALIDECO. 

Badania laboratoryjne (patrz § 5.2.1) wykonuje się zarówno na próbkach z wykończeniem dekoracyjnym 
oraz oddzielnie na próbkach pokrytych kolorami podkładu i próbkach pokrytych kolorami warstwy 
nawierzchniowej. 
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5.3.2. Inny Nr P - QUALICOAT (DECO P-xxx) 

Dostawca proszku dostarcza w każdym roku próbki jednego koloru podkładu i jednego koloru warstwy 
nawierzchniowej w celu uzyskania trzech wykończeń dekoracyjnych (SOSNA, WIŚNIA, DĄB) określonych 
przez QUALIDECO. 

Badania laboratoryjne wykonuje się zarówno na próbkach z wykończeniem dekoracyjnym, jak i 
oddzielnie na próbkach pokrytych kolorami podkładu i próbkach pokrytych kolorami warstwy 
nawierzchniowej. 
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Rozdział 6 

LOGO (ZNAK JAKOŚCI) 
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6. LOGO (ZNAK JAKOŚCI) 

Pozwolenie na posługiwanie się logo (znakiem jakości) QUALIDECO może zostać udzielone pod 
warunkiem, że posiadacz licencji QUAIDECO (dalej zwany „licencjobiorcą”) działa zgodnie z niniejszymi 
wymaganiami technicznymi. Upoważnienie to ma charakter umowy. 

Uzyskanie licencji uprawnia licencjobiorcę do posługiwania się znakiem jakości dla określonych 
produktów. Licencji nie wolno przenosić na inne podmioty. 

6.1. Rejestr licencjobiorców 

QUALICOAT prowadzi bieżący rejestr, w którym zapisane są nazwy, adresy oraz charakter produkcji 
przemysłowej wszystkich licencjobiorców, data przyznania licencji, numer przyznany każdemu 
licencjobiorcy, data cofnięcia licencji i wszelkie inne informacje czy dane uzupełniające, które 
QUALICOAT uzna za niezbędne. 

Licencjobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić QUALICOAT o wszelkich zmianach w nazwie lub 
adresie. 

6.2. Stosowanie znaku jakości przez licencjobiorców 

Znak jakości występuje w kolorach czarny/biały, biały/niebieski (PANTONE Reflex Blue CV; RGB: 14-27-
141; CMYK: 100-72-0-6) lub niebieski/srebrny (PANTONE Silver 877u; RGB: 205-211-215; CMYK: 8-3-39). 

 

Posiadacz licencji stosujący znaku jakości nie może go w żaden sposób zmieniać ani uzupełniać. W 
przypadku, gdy licencjobiorca równolegle stosuje w odniesieniu do swoich produktów własne marki lub 
znaki towarowe, w żadnym razie nie może to naruszać niniejszych ustaleń. Posiadacze licencji 
QUALIDECO są zobowiązani dostarczyć, na każde żądanie licencjobiorcy generalnego, informacji 
dotyczących sposobów stosowania znaku jakości. 

Jeżeli licencjobiorca wymienia lub odwołuje się do QUALIDECO, musi zawsze podać numer licencji. 
Dotyczy to zarówno znaku jakości, jak i informacji tekstowych. 

Niewłaściwe stosowanie znaku jakości QUALIDECO może prowadzić do sankcji określonych w § 6.4. 

6.3. Cofnięcie licencji 

Naruszenie regulaminu 

Licencjobiorca generalny anuluje licencję lub atest, jeśli licencjobiorca nie spełnia postanowień 
niniejszego regulaminu, a w szczególności jeśli jest winien niewłaściwego stosowania znaku jakości lub 
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nie wywiązuje się z opłat. 

W przypadku cofnięcia licencji, licencjobiorca otrzyma od licencjobiorcy generalnego pisemne 
powiadomienie, mające skutek natychmiastowy. W takim przypadku wszystkie etykietki, banderole, 
wzorniki, stemple, opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne przedmioty, na których 
umieszczono znak jakości, należy albo przekazać licencjobiorcy generalnemu, albo, jeśli licencjobiorca 
generalny tak poleci, zatrzymać do jego dyspozycji aż do momentu przyznania nowej licencji 
QUALIDECO. 

Znaczące zmiany w zakładzie 

W przypadku wszelkich istotnych wydarzeń (zmiana udziałowców lub najważniejszych pracowników, 
nowa linia) firma powinna niezwłocznie zawiadomić o tym licencjobiorcę generalnego. Licencjobiorca 
generalny jest upoważniony do przeprowadzenia dodatkowej wizyty w celu sprawdzenia, czy wszystkie 
warunki zawarte w wymaganiach QUALICOAT są nadal spełniane przez licencjobiorcę. 

Jeżeli zakład zaprzestanie działalności, wówczas wszystkie etykietki, banderole, wzorniki, stemple, 
opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne przedmioty, na których umieszczono znak 
jakości, należy przekazać licencjobiorcy generalnemu, albo, jeśli licencjobiorca generalny tak poleci, 
zatrzymać do jego dyspozycji aż do momentu przyznania nowej licencji QUALIDECO. 

Dobrowolna rezygnacja z licencji 

W przypadku dobrowolnej rezygnacji z licencji, wszystkie etykietki, banderole, wzorniki, stemple, 
opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne przedmioty, na których umieszczono znak 
jakości, należy przekazać licencjobiorcy generalnemu, albo, jeżeli licencjobiorca generalny tak poleci, 
zatrzymać do jego dyspozycji aż do momentu przyznania nowej licencji QUALIDECO. 

6.4. Sankcje 

W przypadku niewłaściwego użycia znaku jakości QUALIDECO lub jakiegokolwiek działania 
prowadzącego do narażenia na szwank Znaku Jakości, licencjobiorca generalny lub QUALICOAT, w 
krajach w których nie ma stowarzyszenia krajowego, może nałożyć na zakład następujące sankcje: 

1. oficjalne oświadczenie 

2. nagana, 

3. cofnięcie znaku. 

Stronie przysługuje odwołanie najpierw do licencjobiorcy generalnego, a następnie do Komitetu 
Wykonawczego QUALICOAT, którego decyzja jest ostateczna. 

6.5. Zmiana regulaminu 

Regulamin, o którym mowa w Rozdziale 6 Wymagań QUALIDECO może być zmieniany w razie potrzeby. 
Jednak licencjobiorca ma 4 miesiące od daty publikacji zmiany na wniesienie ewentualnej skargi 
przeciwko wprowadzanej zmianie. 

6.6. Powiadomienia 

Wszystkie powiadomienia przekazywane licencjobiorcy lub przez licencjobiorcę w związku z niniejszym 
regulaminem uznaje się za dostarczone, jeżeli zostaną przesłane prawidłowo zaadresowanym 
i ostemplowanym listem. 
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Załączniki 
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ZAŁĄCZNIK I - Przykład list kontrolnych dla kontroli wewnętrznej dla lakierni. 

TECHNOLOGIA SUBLIMACJI 

Data 
Oznaczenie  
wykonawcy 

powłok 
Klient 

Aprobata 
QUALICOAT dla 

farby 
podkładowej 

Kod 
referencyjny 

powłok 
proszkowych 

Dostawca 
folii 

Oznaczenie  systemu 
wykończenia 

dekoracyjnego 
(nazwa) 

Kod 
referencyjny 

folii 

Proces Piec 
Produkt 

Uwagi Przed wykończeniem 
dekoracyjnym 

Po wykończeniu 
dekoracyjnym 

Dzień Tydz. Grubość Połysk Wygląd 

              

              

              

              

              

              

              

Technologia proszek na proszek 

Data Oznaczenie  
wykonawcy powłok Klient 

Aprobata QUALICOAT 
dla farby podkładowej 

/ farby 
nawierzchniowej 

Oznaczenie  systemu 
wykończenia 

dekoracyjnego 

Proces Piec 
Produkt 

Uwagi Badanie wykończenia dekoracyjnego 

Dzień Tydz. Grubość Połysk Wygląd 
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ZAŁĄCZNIK II - Procedura dla wykończenia dekoracyjnego klasy 2 

A - SUBLIMACJA 

1. Badania 

Badania są takie same, jak w przypadku wykończeń dekoracyjnych klasy 1, ale wymagania jak poniżej: 

a. Pobieranie próbek 

Próbki z wykończeniem dekoracyjnym są przygotowywane przez upoważnione laboratorium lub 
przez producenta folii/proszku albo przez lakiernię w obecności inspektora. 

b. Test starzenie przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

Zgodnie z ISO 16474-2 w warunkach określonych przez QUALICOAT. 

Czas badania: 2000 godzin z pomiarem połysku i zmian koloru co 500 godzin. 

WYMAGANIA: 

 Zmiany połysku 

 po 1000 godzin, 90% początkowej wartości  

 po 2000 godzin 
- 50% początkowej wartości dla kategorii 1, 
- 70% początkowej wartości dla kategorii 2 i 3 

 Zmiany koloru: ocena wzrokowa i ocena przyrządem (w celach informacyjnych). 

c. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne 

Wymagania takie same, jak te podane przez QUALICOAT dla klasy 2. 

2. Przyznanie 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 przy wykorzystaniu dwóch wykończeń dekoracyjnych 
posiadających aprobatę. 

B - TECHNOLOGIA PROSZEK NA PROSZEK 

1. Warunki wstępne 

 Powłoki główna i nawierzchniową są nakładane w tym samym zakładzie i posiadają aprobatę 
QUALICOAT klasy 2. 



Wymagania QUALIDECO 
WYDANIE 2017 

 
ZAŁĄCZNIK II - PROCEDURA DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO KLASY 2 Strona 47/49 

 Warunki wstępnego i końcowego utwardzania są określone przez dostawcę proszku. Zakład 
dysponuje odpowiednimi kartami technicznymi. 

 Proszkowe materiały powłokowe będą zatwierdzane pod kątem rozszerzenia licencji o 
wykończenie dekoracyjne wykonywane w technice proszek na proszek. Przeprowadza się 
badanie sprawdzające kompatybilność dwóch kolorów na dekoracji ORZECH zgodnie z 
kryteriami określonymi przez QUALIDECO. Dostawca proszku przesyła próbki do laboratorium 
QUALIDECO. 

 Zakład wykonujący cykl wykończenia dekoracyjnego musi posiadać znak jakości QUALIDECO, co 
gwarantuje, że proces jest prowadzony w najlepszych warunkach. 

2. Przyznanie aprobaty 

Aprobaty jest udzielana pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wymienionych w § 
3. Aprobata zostanie udzielona dla każdego wykończenia dekoracyjnego klasy 2 (w jednoznaczny 
sposób zidentyfikowanego na podstawie kodów referencyjnych farby podkładowej i 
nawierzchniowej) wykonanego przez lakiernię QUALIDECO z użyciem proszkowej powłoki 
podkładowej i powłoki nawierzchniowej, posiadających aprobatę QUALICOAT klasy 2. 

3. Badania 

Badania są takie same, jak w przypadku wykończeń dekoracyjnych klasy 1 (patrz § 5.1.2.1 Wymagań 
QUALIDECO), ale wymagania są jak poniżej: 

a. Test starzenie przyspieszanego w warunkach atmosferycznych 

Zgodnie z ISO 16474-2 w warunkach określonych przez QUALICOAT. 

Czas badania: 2000 godzin z pomiarem połysku i zmian koloru co 500 godzin. 

WYMAGANIA: 
 Zmiany połysku po 2000 godzin 

- 50% początkowej wartości dla kategorii 1, 
- 70% początkowej wartości dla kategorii 2 i 3 

 Zmiany koloru: ocena wzrokowa (z wartością maksymalną 4 według skali szarości) i ocena 
przyrządem (w celach informacyjnych). 

b. Odporność na działanie wrzącej wody (zmodyfikowane z nacięciem na krzyż) 

Metoda 2 z szybkowarem: 
Wlać wodę demineralizowaną (maksymalnie 10 µS w 20°C) do szybkowaru o wewnętrznej średnicy 
około 200 mm do poziomu 25 mm i umieścić w niej próbkę testową mierzącą 50 mm. 

Umieścić pokrywkę i podgrzać szybkowar aż do pojawienia się pary u wylotu zaworu. Ustawić 
obciążony zawór iglicowy tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 +/- 10 kPA (1 bar). 
Kontynuować ogrzewanie przez 1 godzinę od chwili pojawienia się pierwszej pary u wylotu zaworu. 
Ochłodzić szybkowar, wyjąć próbkę i pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. 

Wykonać nacięcie (patrz § 4.2.1 Wymagań QUALICOAT) w czasie od jednej do dwóch godzin. Nanieść 
taśmę samoprzylepną (patrz § 2.4 Wymagań QUALICOAT) na powierzchnię, upewniając się, że nie ma 
pod nią powietrza. Po 1 minucie usunąć taśmę pod kątem 45° jednym ostrym szarpnięciem. 

c. Test odporności na naturalne wpływy atmosferyczne 

Wymagania takie same, jak te podane przez QUALICOAT dla klasy 2. 
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4. Przedłużenie aprobaty 

Co roku dwa wykończenia dekoracyjne będą badane pod kątem przedłużenia aprobaty. 

5. Certyfikat 

Wykaz wykończeń dekoracyjnych posiadających aprobatę zostanie dołączony do certyfikatu 
QUALIDECO wystawionego lakierni. 
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ZAŁĄCZNIK III - Zatwierdzenie nowych technologii 

1. Zakres 

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 jakości nowego rodzaju dekoracyjnego 
wykończenia. Procedury mogą być takie same jak w przypadku technik sublimacji i proszek na proszek. 

2. Opis nowych technologii 

Każdy zakład zainteresowany przebadaniem nowej techniki musi wysłać wniosek do QUALIDECO, 
podając szczegóły techniczne, informacje o wynikach badań oraz o doświadczeniach rynkowych. 

Na podstawie tych informacji Komitet QUALIDECO przyjmie lub odrzuci wniosek, z podaniem przyczyn 
decyzji. 

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, wówczas laboratorium QUALIDECO zostanie poproszone 
o przeprowadzenie badań jakości produktu. W razie konieczności, do programu badań – oprócz testów 
QUALIDECO, można dołączyć również inne testy. Badania w atmosferze zewnętrznej, o ile są wymagane, 
zostaną przeprowadzone 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 przyznawania 
aprobaty (na badany system) lub licencji (dla podmiotu używającego danego systemu). Procedura będzie 
także zawierać kryteria przedłużenia lub cofnięcia aprobaty bądź licencji. 

(2) Jeżeli dostawca proszku posiada aprobatę tylko dla jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dostawcy proszku zostanie 
anulowana. 

(1) W czasie wizyty inspektor wybierze i zbada wszystkie próbki wykończeń klasy 2 dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych, zgodnie z 
punktem 4.2.2.1. 


