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Temat: 

Wyjaśnienie dotyczące  rozszerzeń metalicznych 

oraz w przypadku wycofania specjalnych 

zezwoleń i rozszerzeń 

Propozycje/Wnioski: 

Propozycja nr 4 / POWDERS WG / 20-21.02.18 
WG Proszków zaleciła wycofanie aprobaty, gdy zostaną wykluczone 
oba kolory RAL 9006 i RAL 9007. 
 
Propozycja nr 5 / POWDERS WG / 20-21.02.18 
WG Proszków zaproponowano, aby specjalne aprobaty dla jednego 
koloru zostały wycofane, gdy ten jeden kolor zostanie wykluczony. 

Uchwała QUALICOAT Uchwała nr 14 / TC 16.05.18 

Data ratyfikacji: 22‒23 listopad 2018 

Data wprowadzenia: 1 stycznia  2019  

Poprawki do wymagań: Sekcje 4.1.4, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.6 

4.1.4     Podstawowe kolory do badania dla aprobat standardowych  
 
4.1.4.1 Aprobaty standardowe 

Klasy 1, 1.5 i 2  

Należy zbadać następujące kolory (niezależnie od kategorii połysku i wyglądu): 

- biały RAL 9010 
- niebieski RAL 5010 
- czerwony RAL 3005 

plus kolor z efektem metalicznym lub metalizowanym, jeśli wystąpiono o rozszerzenie 
aprobaty na kolory metaliczne (patrz załącznik A4)  

Klasa 3 

Należy zbadać następujące kolory: 

 Kategoria jasności JASNY 

- RAL 1015 

- RAL 7035 

- RAL 9010 

plus kolor z efektem metalicznym lub metalizowanym, jeśli wystąpiono o rozszerzenie 
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aprobaty na kolory metaliczne (patrz załącznik A4) 

 Kategoria jasności ŚREDNI 

- RAL 5012  

- RAL 7040 

- RAL 8024 

plus kolor z efektem metalicznym lub metalizowanym, jeśli wystąpiono o rozszerzenie 
aprobaty na kolory metaliczne (patrz załącznik A4) 

 Kategoria jasności CIEMNY 

- RAL 7016  

- RAL 8019  

- RAL 9005 

plus kolor z efektem metalicznym lub metalizowanym, jeśli wystąpiono o rozszerzenie 
aprobaty na kolory metaliczne (patrz załącznik A4). 

  
4.1.4.2 Rozszerzenia metaliczne 

Dla wszystkich klas: jeżeli producent życzy sobie rozszerzenia aprobaty na kolory 
metaliczne, badania należy przeprowadzić na RAL 9006. 

4.2.1.1. Odnowienie aprobat dla klas 1 i 1.5  

[…] 

Jeden kolor metaliczny określony przez QUALICOAT (RAL 9006 i RAL 9007 na 

przemian) będzie również testowany co roku, jeżeli przyznano rozszerzenie dla kolorów 

metalicznych. 

4.2.1.2 Odnowienie aprobat dla klasy 2 i 3 

Jeden kolor metaliczny określony przez QUALICOAT (RAL 9006 i RAL 9007 na 

przemian) będzie również testowany co roku, jeżeli przyznano rozszerzenie dla kolorów 

metalicznych. 

4.2.6   Odebranie aprobaty lub rozszerzenia 

Klasy 1 i 1.5  

Aprobata zostanie odebrana wtedy, gdy wykluczone zostaną cztery kolory niemetaliczne. 
Kolory zawieszone nie są uwzględnione przy stosowaniu tej zasady. 

Klasa 2 

Atest zostanie odebrany natychmiast po spełnieniu jednego z następujących warunków: 

 wykluczone zostaną dwie rodziny RAL lub 

 wykluczone zostaną cztery zwykłe kolory (to znaczy niemetaliczne), należące do 
różnych rodzin RAL. 
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Dla wszystkich klas 

• Rozszerzenie dla kolorów metalicznych należy wycofać, gdy tylko oba RAL 9006  
i RAL 9007 zostaną zakazane. 

•   Specjalne zatwierdzenie dotyczące jednego koloru zostanie wycofane, gdy tylko jeden 
 kolor zostanie wykluczony. 

Z chwilą wycofania aprobaty dostawca zaprzestaje używania wszelkich odniesień do 
aprobaty przy sprzedaży danego materiału powłokowego. 

 

 


