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TERMINOLOGIA 

WYKONAWCA POWŁOKI: wykonawca powlekający proszkowymi materiałami powłokowymi. 

DEKORATOR: wykonawca dekoracji powierzchni. 

DEKORACJA: pojedyncza kombinacja folii papierowej lub plastikowej z powłoką proszkową 
(technologia sublimacji) lub powłoki podstawowej z powłoką wierzchnią (technologia proszek 
na proszek).  

KLASA DEKORACYJNA: klasyfikacja dekoracji według parametrów trwałości w określonych 
warunkach atmosferycznych. Dekoracja klasy 1 jest aprobowana po 1 roku ekspozycji na 
Florydzie i dekoracja klasy 2 po 3 latach ekspozycji na Florydzie. 

SYSTEM DEKORACYJNY: połączenie aprobowanej 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). 

NOWA TECHNOLOGIA: technologia stosowana do produkcji dekoracji innych niż sublimacja lub 
proszek na proszek 

KLASA POWŁOKI PROSZKOWEJ: Klasyfikacja powłok proszkowych QUALICOAT zgodnie z 
parametrami trwałości w warunkach atmosferycznych. Powłoki proszkowe klasy 1 są 
aprobowane po 1 roku ekspozycji na Florydzie i klasy 2 po 3 latach ekspozycji na Florydzie. 

INNY EFEKT: dekoracja inna niż efekt drewna  

DOSTAWCA POWŁOKI: dostawca proszkowych materiałów powłokowych. 

LICENCJA QUALIDECO (dekorator): potwierdzenie, że zakład wykonujący dekoracje działa 
zgodnie ze specyfikacjami QUALIDECO dla jednej konkretnej technologii. 

LICENCJA QUALIDECO (folia lub powłoka proszkowa): potwierdzenie, że firma działa zgodnie 
ze specyfikacjami QUALIDECO. 

APROBATA QUALIDECO: potwierdzenie, że określony produkt dostawcy spełnia wymagania 
specyfikacji QUALIDECO. 

DEKORACJE SAMODZIELNE: dekoracje klasy 1 testowane przez dostawców proszków i / lub 
folii (technologia sublimacji)1 

EFEKT DREWNA: dekoracja naśladująca wygląd drewna 

 

                     

 
1
 Patrz Załącznik II-2 
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Rozdział 1 
WPROWADZENIE 
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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. 

Ponieważ technologie są opatentowane, wymagania nie obejmują metod kontroli procesu. 

Celem wymagań QUALIDECO jest określenie minimalnych wymagań dla wykonawców powłok, 
używanych materiałów i pokrytych elementów dla zapewnienia ciągłej kontroli produktu. 
Umożliwi to dekoratorom, a w przypadku techniki sublimacji także dostawcom proszku i folii, 
uzyskanie licencji QUALIDECO dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych. 

1.2. Warunki wstępne 

- zakład wykonujący dekoracje musi posiadać licencję (znak jakości) QUALICOAT, co 
gwarantuje właściwe warunki nakładania powłok i posiadanie wyposażenia do ich badania. 

- W przypadku techniki sublimacji, dostawcy folii i powłok proszkowych muszą być 
licencjonowani przez QUALIDECO zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 a farba proszkowa 
do nałożenia powłoki podkładowej musi posiadać aprobatę QUALICOAT do stosowania 
techniki sublimacji. 

- W przypadku technologii proszek na proszek, proszkowe materiały powłokowe muszą 
posiadać aprobatę QUALICOAT, a rozszerzenie posiadać aprobatę QUALIDECO zgodnie z § 
5.2. Powłoka nawierzchniowa i podkładowa powinny być nanoszone w tym samym 
zakładzie produkcyjnym. 

- Jeśli dekorator używa różnych technologii, każda technologia musi uzyskać aprobatę, a 
numer licencji powinien określać kraj i technologię stosowaną przez dekoratora. 

- Licencjobiorcy powinni uczestniczyć w programach szkoleniowych organizowanych 
regularnie przez Licencjobiorcę Generalnego lub QUALIDECO. 
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Rozdział 2 
METODY BADAŃ I WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

DEKORACJI



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 
 Strona 9/67 

2. METODY BADAŃ I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEKORACJI  

Opisane poniżej metody badań służą do testowania dekoracji. Są oparte na 
międzynarodowych standardach, tam gdzie one istnieją. 

Wymagania są określone przez QUALIDECO na podstawie praktycznych doświadczeń i / 
lub programów testowych organizowanych przez QUALICOAT. 

2.1. Połysk 

ISO 2813 – kąt padania światła 60°  

WYMAGANIA: 

Kategoria połysku Zakres połysku Akceptowana odchyłka* 

1 (mat) 0 – 30 +/- 5 jednostek 

2 (pół-mat lub pół-połysk) 31 – 70 +/- 7 jednostek 

3 (połysk) 71 – 100 +/- 10 jednostek 

(* dopuszczalne odchylenie od wartości nominalnej określonej przez dostawcę powłoki) 

2.2. Grubość powłoki 

EN ISO 2360 

Grubość powłoki organicznej na każdej badanej części mierzy się na znaczącej 
powierzchni w nie mniej niż pięciu obszarach pomiarowych (ok. 1 cm2). 

WYMAGANIA: 

Żadna ze zmierzonych wartości nie może być mniejsza niż 80% określonej wartości 
minimalnej (60 µm), w przeciwnym razie badanie grubości w całości należy uznać za 
niezadowalające. 

2.3. Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki  

EN ISO 3231 (0.2 l SO2 – 24 cykle)  

Należy wykonać nacięcie poprzeczne o szerokości 1 mm w celu przecięcia powłoki 
organicznej aż do metalu. 

WYMAGANIA: 

Brak wnikania przekraczającego 1 mm po obu stronach nacięcia i brak zmiany koloru2 
lub pęcherzenia przekraczającego 2 (S2) zgodnie z ISO 4628-2. 

                     

 
2
 W przypadku jakiejkolwiek zmiany koloru próbki ogrzewa się w temperaturze 105 ° C przez 30 minut i dokonuje się 

nowej oceny zmiany koloru. 
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2.4. Przyspieszony test klimatyczny 

ISO 16474-2 Metoda A (filtry światła dziennego) – Cykl 1 (102 min. suche/18 min. 
mokre) 

Czas testu:  

KLASA 1 KLASA 2 

1000 godzin 
2000 godzin, ze zmianą połysku i koloru 
mierzoną co 500 godzin. 

Po ekspozycji panele testowe są płukane wodą demineralizowaną i sprawdzane pod 
kątem: 

Zmiana połysku: ISO 2813 - 60° kąt padania światła 

Zmiana koloru: ΔE CIELAB stosując wzór z ISO 11664-4, pomiar obejmujący odbicie 
lustrzane. 

Ocena wzrokowa: skala szarości zgodnie z ISO 105-A02 

Na płytach testowych należy wykonać trzy pomiary koloru przed i po przyspieszonym 
teście klimatycznym. 

WYMAGANIA: 

Zachowanie połysku 3 

 
KLASA 1 KLASA 2 

po 1000 godzin: 
   50% pozostały połysk dla wszystkich 

kategorii 

po 2000 godzin: 
50% pozostały połysk dla kategorii 1 

   70% pozostały połysk dla kategorii 2 i 3 

 

 Zmiana koloru:  

 Ocena wzrokowa z minimalną akceptowalną wartością 4 w skali szarości 

 Ocena instrumentalna (tylko w celach informacyjnych, niedecydująca dla 
oceny końcowej). 

2.5. Naturalny test klimatyczny  

Ekspozycja na Florydzie zgodnie z ISO 2810 
The test powinien się rozpocząć w kwietniu. 
 
Produkty gotowe Klasy 1 

                     

 
3  

Zachowanie 
połysku = 

wartość połysku zmierzona po badaniu 
X 100 

początkowa wartość połysku 
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Próbki powinny być skierowane 5 ° w kierunku południowym przez 1 rok. 
Wymagane są 4 panele testowe dla każdego odcienia koloru (3 dla warunków atmosferycznych i 1 
panel odniesienia) 
 

Produkty gotowe Klasy 2  
Próbki powinny być skierowane 5 ° w kierunku południowym przez 3 lata z oceną co roku. 
 
Wymagane jest 10 paneli testowych na każdy odcień koloru (3 na rok dla warunków 
atmosferycznych i 1 panel odniesienia). 

WYMAGANIA: 

a) Połysk 

Zachowanie połysku powinno wynosić co najmniej 50% dla produktów gotowych  
Klasy 1. 

Następujące wartości dotyczą produktów gotowych Klasy 2: 
- Po 1 roku na Florydzie: co najmniej 75% 
- Po 2 latach na Florydzie: co najmniej 60% 
- Po 3 latach na Florydzie: co najmniej 50% 

W przypadku wyniku negatywnego należy przeprowadzić dodatkową ocenę wizualną 

• Gotowe produkty w kategorii połysku 1; 

• Gotowe produkty o uporządkowanym wyglądzie we wszystkich kategoriach połysku 

b) Zmiana koloru:  

 Ocena wzrokowa z minimalną akceptowalną wartością 4 w skali szarości  
(ISO 105-A02) 

 Ocena instrumentalna (tylko w celach informacyjnych). 

2.6. Test przyczepności międzywarstwowej (dla technologii proszek na proszek)  

Metoda badania przyczepności międzywarstwowej składa się z dwóch testów:  

2.6.1. Przyczepność na sucho 

ISO 2409 

Taśma klejąca jest określana przez normę. Odstęp nacięć wynosi 1 mm dla grubości powłoki 
organicznej do 60 μm, 2 mm dla grubości między 60 μm a 120 μm i 3 mm dla grubości powyżej 
120 μm. 

WYMAGANIA: wynik testu powinien być 0. 

2.6.2. Test z użyciem szybkowaru (modyfikowany testem siatki nacięć)  

Dodaj wodę demineralizowaną (maksymalnie 10 μS w 20 ° C) do szybkowaru o średnicy 
wewnętrznej około 200 mm do głębokości 25 mm i umieść w nim panel testowy o średnicy 50 
mm. 
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Umieść pokrywę na miejscu i podgrzej szybkowar, aż para wydostanie się z zaworu. Obciążany 
zawór iglicowy należy wyregulować tak, aby wytworzyć ciśnienie wewnętrzne 100 ± 10 kPA (1 
bar). Kontynuuj ogrzewanie przez 1 godzinę, odmierzając czas od momentu, gdy para zacznie 
wydostawać się z zaworu. Schłodź szybkowar, wyjmij próbkę i odczekaj, aż ostygnie do 
temperatury pokojowej. 

Test siatki nacięć należy wykonać po godzinie, ale w ciągu dwóch godzin. Nałóż taśmę klejącą 
na powierzchnię upewniając się, że nie ma pod nią pęcherzy powietrza. Po jednej minucie usuń 
taśmę pod kątem 45 ° ostrym, równomiernym pociągnięciem. 

WYMAGANIA: wynik testu powinien być 0. 
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Rozdział 3 
UDZIELANIE LICENCJI DOSTAWCOM FOLII  

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

Udzielenie licencji dostawcom zakłada, 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 dostawcy 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. 

Dostawca folii przestrzega procedury kodowania folii opisanej w Załączniku II. 

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 testu klimatycznego oraz do pomiaru zmian koloru 
i połysku 

  kabinę do aplikacji 

  oprzyrządowanie do transferu   

 odniesienia skali szarości (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 produkcji  
i badania produktu końcowego: 

- Próbka z każdej rolki (każde 1000 m) musi być nadrukowana na pokrytą powłoką 
powierzchnię dla wizualnej kontroli wyglądu. - Należy rejestrować wyniki badania; 
zachowane muszą być co najmniej dwie próbki pobrane z początku i końca każdej rolki. 

- Dostawca folii musi przekazać dekoratorowi  dokumentację techniczną obowiązującą dla 
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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 testuje każdą nową dekorację w swoim laboratorium i po uzyskaniu 
pozytywnych wyników uwzględnia na liście samodzielnie testowanych dekoracji, które 
zostaną przedstawione inspektorowi QUALIDECO na żądanie  

3.1.2. Przyznanie licencji dostawcy folii 

Licencja zostanie przyznana pod następującymi warunkami: 

1. Dostawca folii przedstawia Generalnemu Licencjobiorcy (lub QUALIDECO w krajach, w 
których nie ma Licencjobiorcy Generalnego) pisemny wniosek określający system (systemy) 
dekoracji (film + proszek) do uzyskania aprobaty.  

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

3. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez Generalnego Licencjobiorcę (lub QUALIDECO w 
krajach, w których nie ma Licencjobiorcy Generalnego), dostawca folii prześle rolkę folii dla 
następujących czterech podstawowych dekoracji do laboratorium QUALIDECO: 

 ORZECH i DĄB na bazie brązowej 

 SOSNA i DĄB na bazie beżowej. 

Należy podać nazwy i odniesienia (kod produktu) stosowanych materiałów powłok 
proszkowych. 

4. Próbki folii należy pobrać z miejsc na rolce, na których pojawiają się wzory i znaki 
drukarskie. 

5. Laboratorium QUALIDECO przygotowuje próbki i wykonuje następujące badania: 

 Przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.) 

 Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (patrz § 2.3.). 

 Jeśli wyniki badań laboratoryjnych są zadowalające, należy przeprowadzić naturalny 
test klimatyczny na Florydzie (patrz § 2.5.). 

6. Przeprowadzona zostanie inspekcja zakładu dostawcy folii w celu sprawdzenia, czy jego 
kontrola wewnętrzna spełnia wymagania określone w § 3.1.1.2.  

OCENA ZGODNOŚCI 

Generalny Licencjobiorca wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALIDECO: 

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

- Jeżeli wyniki kontroli lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca jest 
informowany, że licencja na używanie znaku jakości nie może być na razie przyznana, z 
podaniem przyczyn. Nowy wniosek można złożyć tylko wtedy, gdy firma powiadomiła, że 
usunęła stwierdzone braki. 

Po przyznaniu licencji: 

- Jeżeli wyniki testu na Florydzie są pozytywne dla wszystkich podstawowych dekoracji 



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 16/67 

poddanych badaniom, przyznanie licencji dla badanych systemów dekoracyjnych zostanie 
potwierdzone. 

- Jeśli jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie, 
licencja zostanie potwierdzona, ale aprobata systemu dekoracji zostanie wycofana. Jeśli 
tylko jeden system dekoracji jest objęty certyfikacją i jest wadliwy, licencja zostanie 
anulowana.  

TABELA 1: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI QUALIDECO DOSTAWCY FOLII  

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY ► BADANIA 
LABORATORYJNE 

WYNIK BADANIA 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZYZNANA dla 
badanego systemu(ów) 

wykończenia dekoracyjnego 

► TEST NA 
FLORYDZIE 

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) dekoracyjnego 

1 LUB WIĘCEJ PODSTAWOWYCH 
DEKORACJI - WYNIK NEGATYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONA  
SYSTEM DEKORACYJNY WYCOFANY(2) 

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

(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu dekoracyjnego, sama licencja da dostawcy folii zostanie anulowana. 

3.1.3. Aprobata dla dekoracji Klasa 2 

Po uzyskaniu przez dostawcę folii licencji na używanie znaku jakości, dekoracje Klasy 2 będą 
zatwierdzane pod następującymi warunkami: 

Dostawca folii przedkłada laboratorium QUALIDECO pisemny wniosek identyfikujący dekoracje 
do testowania (kody referencyjne zarówno powłoki podstawowej, jak i folii zgodnie z 
procedurą kodowania folii opisaną w Załączniku II). Dostawca proszków zostanie 
powiadomiony o tym pisemnym wniosku. 

Wszystkie dane odnoszące się do nazwanej dekoracji (oznaczenia), kodu odniesienia do 
dekoracji, aprobaty QUALICOAT i kodu referencyjnego do powłoki proszkowej oraz arkusze 
danych technicznych dla folii i powłoki proszkowej powinny być dostępne, aby umożliwić 
prawidłowe nałożenie proszku i folii. 

Laboratorium QUALIDECO wykona badania określone w § 3.1.2. 

Udziela się aprobaty na każdą pojedynczą dekorację, jeżeli wszystkie badania laboratoryjne są 
pozytywne. Lista zatwierdzonych dekoracji Klasy 2 zostanie dołączona do certyfikatu dostawcy 
folii. 

Jeśli jeden lub więcej testów jest negatywnych, laboratorium informuje zarówno dostawcę 
folii, jak i dostawcę proszku o negatywnych wynikach. 
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Aprobata zostaje potwierdzona, jeżeli wynik naturalnego testu klimatycznego (ekspozycja na 
Florydzie) jest pozytywny. 

3.1.4. Odnowienie licencji przyznanej dostawcy folii 

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

Inspekcja rutynowa będzie składała się z następujących punktów: 

a) WYPOSAŻENIE LABORATORIUM zgodnie z § 3.1.1.2 
b) PRÓBKI DEKORACJI testowane w czasie kontroli wewnętrznej 
c) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 
d) POBIERANIE PRÓBEK - dwie różne dekoracje z listy samodzielnie przetestowanych 

dekoracji4 zostaną wybrane przez inspektora do testów (patrz § 3.1.2). 

OCENA ZGODNOŚCI 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy lub QUALIDECO do oceny. 

Pod nadzorem QUALIDECO, Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą 
(patrz także Tabela 2): 

 

- Jeśli wyniki kontroli (w tym wyniki badań laboratoryjnych) spełniają wymagania, zezwolenie 
na stosowanie znaku jakości QUALIDECO będzie kontynuowane. Po udanym przetestowaniu 
w laboratorium QUALIDECO, dekoracje te stają się aprobowanymi przez QUALIDECO.  

- Jeśli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, kolejna inspekcja zostanie przeprowadzona w 
ciągu jednego miesiąca (z uwzględnieniem okresów wakacyjnych i dni wolnych od pracy) po 
otrzymaniu przez dostawcę folii powiadomienia o negatywnym wyniku od Licencjobiorcy 
Generalnego i / lub QUALIDECO. W międzyczasie licencjobiorca naprawi niezgodności i 
niezwłocznie poinformuje Generalnego Licencjobiorcę lub QUALIDECO. Jeżeli druga 
inspekcja ponownie przyniesie negatywne wyniki, licencja na używanie znaku jakości 
zostanie natychmiast cofnięta. 

- Jeśli wyniki badań laboratoryjnych na jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa próbka 
dekoracji, która jest wadliwa jest przygotowywana w laboratorium do powtórzenia badań. 
Jeśli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych ponownie nie będą 
zadowalające, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie wycofana.  

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu dekoracji nie spełniają wymagań, badania należy 
powtórzyć na dwóch nowych próbkach dekoracji przygotowanych w laboratorium. Jeżeli 
wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są ponownie niezadowalające dla 
jednej lub obu dekoracji, aprobata jednej lub obu dekoracji, które są wadliwe, zostaje 
wycofana, a inspekcja jest powtarzana. 

- Jeśli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, aprobaty dekoracji, które są wadliwe 
zostaną wycofane. 

- Dekoracje z wynikiem negatywnym należy usunąć z listy poddanych testom dekoracji 
dostawcy i zapisać na liście zakazanych dekoracji dołączonych do aprobaty dostawcy folii. 

                     

 
4 Patrz Załącznik II-2 
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- Dostawca folii musi ponownie przetestować wycofane dekoracje, jak najszybciej po 
otrzymaniu powiadomienia. Wycofane dekoracje podlegające ponownemu testowaniu 
uznaje się za zawieszone. 

TABELA 2: PROCEDURA ODNAWIANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ DOSTAWCY FOLII 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 
POZYTYWNY 

► BADANIA 
LABORATORYJNE 

NEGATYWNY 
► POWTÓRZENIE 

INSPEKCJI 
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 

 
OBIE DRKORACJE - WYNIK 

POZYTYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA 
► TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK 
POZYTYWNY, 1 DEKORACJA 

- WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZENIE 
BADAŃ 

LABORATORYJNYCH 
WADLIWEJ DEKORACJI (1) 

POWTÓRZENIE   WYNIK POZYTYWNY 
► TEST NA 
FLORYDZIE 

BADANIA 
LABORATORYJ

NE 
WYNIK NEGATYWNY 

DEKORACJA 
WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
NEGATYWNY 

► POWTÓRZENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH OBU 

DEKORACJI(1) 

POWTÓRZENIE  
BADAŃ  

LABORATORYJ
NYCH 

OBIE DRKORACJE - WYNIK 
POZYTYWNY 

► TEST NA 
FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK POZYTYWNY, 
1 DEKORACJA - WYNIK NEGATYWNY 

1 DEKORACJA 
WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ 
INSPEKCJĘ 

 

TE
ST

 N
A

 F
LO

R
Y

D
ZI

E
 

WYNIKI TESTU NA  FLORYDZIE OCENA KOŃCOWA 

OBIE DRKORACJE - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACJI ODNOWIONA OBIE 

DEKORACJE MAJĄ APROBATĘ 

1 DEKORACJA - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACJI ODNOWIONA  

APROBATA DLA ZADOWALAJĄCEJ DEKORACJI POTWIERDZONA 

1 DEKORACJA - WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACJI ODNOWIONA 

 1 DEKORACJA WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACJI ODNOWIONA  

2 DEKORACJE WYKLUCZONE 
(2)

 

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach dostawca przedkłada nową próbkę folii, z tym samym kodem 
odniesienia, co materiał użyty do przygotowania negatywnych dekoracji. Następnie laboratorium wykorzystuje tę próbkę do 
przygotowania nowych dekoracji próbek do powtórzenia testów. 

(2) Każda wykluczona dekoracja powinna być zapisana na liście zabronionych dekoracji dołączonych do certyfikatu dostawcy folii. 
Dostawca folii będzie musiał ponownie przetestować zabronione dekoracje jak najszybciej po otrzymaniu powiadomienia. 
Zabronione dekoracje podlegające ponownemu testowaniu należy uznać za zawieszone. 

3.1.5. Odnowienie aprobaty dekoracji Klasy 2 

Każdego roku dwie dekoracje wybrane z listy zatwierdzonych przez dostawcę dekoracji Klasy 2 
są testowane zgodnie z § 3.1.2. 

- Jeśli wyniki badań laboratoryjnych na jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa próbka 
dekoracji, która nie przeszła testów jest przygotowywana w laboratorium do powtórzenia 
badań. Jeśli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych ponownie będą 
negatywne, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie wycofana.  

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych obu dekoracji nie spełniają wymagań, badania należy 
powtórzyć na dwóch nowych próbkach dekoracji przygotowanych w laboratorium. Jeżeli 
wyniki tych powtórnych badań laboratoryjnych są ponownie negatywne dla jednej lub obu 
dekoracji, aprobaty dekoracji, które są wadliwe, zostają wycofane. 
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- Jeśli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, aprobaty dekoracji, które są wadliwe 
zostaną wycofane 

- Dekoracje z wynikiem negatywnym należy usunąć z listy poddanych testom dekoracji 
dostawcy i zapisać na liście wycofanych dekoracji dołączonych do aprobaty dostawcy folii. 

3.1.6. Aprobata dla nowego systemu dekoracji 

Po uzyskaniu licencji na stosowanie znaku jakości przez dostawcę folii, nowe systemy dekoracji 
będą zatwierdzane na następujących warunkach: 

1. Dostawca folii przedstawia Generalnemu Licencjobiorcy (lub QUALIDECO w krajach, w 
których nie ma Licencjobiorcy Generalnego) pisemny wniosek określający system(y) 
dekoracji (folii + proszek) do uzyskania aprobaty.  

2. Po zarejestrowaniu wniosku przez QUALIDECO dostawca folii prześle rolkę folii dla 
następujących czterech podstawowych dekoracji do laboratorium QUALIDECO: 

 ORZECH i DĄB na bazie brązowej 

 SOSNA i DĄB na bazie beżowej. 

Należy podać nazwy i odniesienia (kod produktu) stosowanych materiałów powłok 
proszkowych. 
Dostawca folii przestrzega procedury kodowania folii opisanej w Załączniku II 

3. Próbki folii należy pobrać z miejsc na rolce, na których pojawiają się wzory i znaki 
drukarskie. 

4. Laboratorium QUALIDECO przygotowuje próbki i wykonuje następujące badania: 

 Przyspieszony test klimatyczny 

 Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki  

 Jeśli wyniki badań laboratoryjnych są zadowalające, należy przeprowadzić naturalny 
test klimatyczny na Florydzie (patrz § 2.5.). 

OCENA ZGODNOŚCI 

- Jeśli wyniki testów laboratoryjnych spełniają wymagania, nowy system dekoracji 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 dekoracyjny nie 
może zostać udzielona aprobata, z podaniem przyczyn. 

- Jeżeli jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie, 
system dekoracyjny zostanie wycofany z licencji. 

 

TABELA 3: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY FOLII 

BADANIA 
LABORATORYJNE 

 

WYNIK POZYTYWNY APROBATA DLA SYSTEMU DECORACYJNEGO 
(1)

 ► TEST FLORYDY 

WYNIK NEGATYWNY 
BRAK APROBATY DLA SYSTEMU 

DEKORACYJNEGO 
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WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE PODSTAWOWE 
DEKORACJE - WYNIK 

POZYTYWNY 
SYSTEM DEKORACYJNY POTWIERDZONY 

1 LUB WIĘCEJ 
PODSTAWOWYCH 

DEKORACJI - WYNIK 
NEGATYWNY 

SYSTEM DEKORACYJNY WYCOFANY Z LICENCJI (2) 

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

3.1.7. Cofnięcie aprobaty dla systemu dekoracji 

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

 jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie 

 wykluczone zostaną cztery dekoracje. 

3.1.8. Cofniecie aprobaty na dekorację 2 Klasy 

Każda dekoracja, która nie spełnia wymagań po dwóch następujących po sobie negatywnych 
wynikach badań laboratoryjnych lub po naturalnym teście klimatycznym, musi zostać wycofana 
i opublikowana na stronie internetowej w postaci listy wraz z certyfikatem dostawcy folii.  

3.1.9. Cofnięcie licencji dostawcy folii 

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

Licencja dostawcy folii obejmująca tylko jeden system dekoracyjny, zostanie również wycofana 
w przypadku, gdy aprobata dla tego systemu dekoracyjnego będzie musiała zostać cofnięta 
zgodnie z § 3.1.7. 

3.2. Udzielanie licencji dostawcy proszku 

3.2.1. Wymagania dla dostawców proszku 

3.2.1.1 Kontrola procesu produkcji 
Dostawca proszku powinien posiadać procedurę monitorowania i dokumentowania wszystkich 
etapów produkcji w celu zapewnienia identyfikowalności w łańcuchu produkcyjnym. Wyniki 
tych działań zostaną zapisane w odpowiednim rejestrze, łatwo dostępnym dla inspektora. 

3.2.1.2 Laboratorium i kontrola wewnętrzna 
Dostawca proszku powinien mieć pomieszczenie laboratoryjne oddzielone od urządzeń 
produkcyjnych. To laboratorium powinno posiadać wszystkie urządzenia i chemikalia 
niezbędne do testowania procesu produkcyjnego i dekorowanych produktów. 

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 
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 przyrząd do przyspieszonego testu klimatycznego oraz do pomiaru zmian koloru 
i połysku 

  kabinę do aplikacji 

  oprzyrządowanie do transferu  

 odniesienia skali szarości (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 produkcji 
i badania jego powlekanych i dekorowanych produktów: 

- Każda partia produkcyjna musi być co najmniej raz badana. 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. 

- W swoim laboratorium dostawca proszku przeprowadza co najmniej raz w roku 
przyspieszone badanie klimatyczne na ośmiu różnych zatwierdzonych dekoracjach. Zapis 
uzyskanych wyników powinien zostać przedstawiony inspektorowi QUALIDECO. 

- Dostawca proszku dostarczy dekoratorowi arkusz danych systemowych dla dekoracji 
zatwierdzonej do zastosowań zewnętrznych (w szczególności wskazując minimalne i 
maksymalne temperatury i czasy utwardzania oraz odniesienie do kodów folii i proszku). 
Kopia będzie dostępna dla inspektora podczas jego wizyty. 

- Dostawca proszku powinien przetestować każdą nową dekorację w swoim laboratorium i 
uwzględnić każdą zadowalającą dekorację w wykazie samodzielnie testowanych dekoracji, 
które zostaną przedstawione inspektorowi QUALIDECO na żądanie. 

3.2.2. Udzielanie aprobaty dostawcy proszku 

Licencja zostanie przyznana pod następującymi warunkami: 

1. Dostawca proszku przedkłada Licencjobiorcy Generalnemu (lub QUALIDECO w krajach, w 
których nie ma Licencjobiorcy Generalnego) pisemny wniosek określający system (systemy) 
dekoracji (proszek + folia) do uzyskania aprobaty. 

2. Zakład musi posiadać laboratorium wyposażone w podstawowe oprzyrządowanie (patrz  
§ 3.2.1.2). 

3. Podstawowe kolory do testowania to BEŻOWY i BRĄZOWY. Należy podać nazwy  
i odniesienia (kod produktu) stosowanych materiałów powłok proszkowych. Odniesienie do 
folii powinno być zgodne z procedurą kodowania folii opisaną w Załączniku II . 

4. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez Generalnego Licencjobiorcę (lub QUALIDECO w 
krajach, w których nie ma Licencjobiorcy Generalnego), laboratorium QUALIDECO poprosi 
dostawcę folii o przesłanie rolki folii dla następujących czterech podstawowych dekoracji: 

 ORZECH i DĄB na bazie brązowej 

 SOSNA i DĄB na bazie beżowej. 

5. Próbki folii pobiera się z tej części rolki, w której pojawiają się wzory i znaki drukarskie. 

6. Laboratorium QUALIDECO nakłada powłokę proszkową oraz folię i wykonuje następujące 
testy: 
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 Przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.)  

 Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (patrz § 2.3.)  

 Jeśli wyniki badań laboratoryjnych są zadowalające, należy przeprowadzić naturalny 
test klimatyczny na Florydzie (patrz § 2.5.). 

7. Przeprowadza się inspekcję zakładu dostawcy proszku, aby sprawdzić, czy jego kontrola 
wewnętrzna spełnia wymagania określone w § 3.2.1.2. 

OCENA ZGODNOŚCI 

Pod nadzorem QUALIDECO Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą: 

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

- Jeżeli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca jest 
informowany, że na razie nie można uzyskać licencji na stosowanie znaku jakości, z 
podaniem przyczyn. Nowe zgłoszenie można złożyć tylko wtedy, gdy firma powiadomi, że 
usunęła zarejestrowane nieprawidłowości. 

Po przyznaniu licencji: 

- Jeżeli wyniki testu na Florydzie są zadowalające dla wszystkich testowanych podstawowych 
dekoracji, należy potwierdzić udzielenie licencji na testowane systemy dekoracyjne. 

- Jeżeli jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie, 
licencja zostanie potwierdzona, ale aprobata systemu dekoracji zostanie cofnięta. Jeżeli 
certyfikacja obejmuje tylko jeden system dekoracji, licencja zostanie anulowana. 

TABELA 4: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

WYNIK POZYTYWNY 
► BADANIA 

LABORATORYJNE 

WYNIK BADANIA 
POZYTYWNY 

LICENCJA PRZYZNANA 
dla badanego systemu(ów) wykończenia 

dekoracyjnego 

► TEST NA 
FLORYDZIE 

WYNIK BADANIA 
NEGATYWNY 

LICENCJA NIE ZOSTAJE PRZYZNANA (1)  

WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA NIE 

ZOSTAJE 
PRZYZNANA (1) 

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA 
DEKORACYJNEGO POTWIERDZONA 

1 LUB WIĘCEJ WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA POTWIERDZONA –  
APROBATA DLA SYSTEMU 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 dekoracyjnego, licencja dostawcy proszku zostanie 
anulowana. 

3.2.3. Aprobata dla dekoracji Klasy 2 

Po otrzymaniu przez dostawcę proszku licencji na stosowanie znaku jakości, dekoracje Klasy 2 
są zatwierdzane z zastrzeżeniem następujących warunków:  

a) Dostawca proszku przedkłada laboratorium QUALIDECO pisemny wniosek określający 



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 23/67 

dekoracje do przetestowania (kody odniesienia zarówno folii, jak i powłoki podstawowej). 
Dostawca folii zostanie powiadomiony o tym pisemnym wniosku. 

b) Wszystkie dane dotyczące podanej dekoracji powinny być dostępne, aby umożliwić 
prawidłowe nałożenie proszku i folii: 

 Przeznaczenie 

 Kod referencyjny dekoracji 

 Aprobatę QUALICOAT i kod referencyjny dla powłoki proszkowej 

 Odniesienie do folii zgodne z procedurą kodowania folii opisaną w Załączniku II 

 Arkusze danych technicznych folii i powłoki proszkowej 

c) Laboratorium QUALIDECO przeprowadza badania określone w § 3.2.2 

d) Aprobatę przyznaje się dla każdej pojedynczej dekoracji, jeżeli wszystkie badania 
laboratoryjne są zadowalające. Wykaz aprobowanych dekoracji klasy 2 dołącza się do 
certyfikatu dostawcy proszku. 

e) Jeżeli jeden lub więcej testów jest negatywnych, laboratorium informuje zarówno 
dostawcę proszku, jak i dostawcę folii o negatywnych wynikach. 

f) Aprobata zostanie potwierdzona, jeśli wynik naturalnego testu klimatycznego (ekspozycja 
na Florydzie) jest pozytywny. 

3.2.4. Odnowienie licencji przyznanej dostawcy proszku 

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

Inspekcja rutynowa będzie składała się z następujących punktów: 

a) WYPOSAŻENIE LABORATORIUM zgodnie z § 3.2.1.2 

b) PRÓBKI DEKORACJI testowane w czasie kontroli wewnętrznej 

c) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 

d) PRÓBKI - inspektor do testów wybierze dwie różne dekoracje z listy samodzielnie 
przetestowanych dekoracji5. 

OCENA ZGODNOŚCI 

Inspektor przedkłada raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy lub QUALIDECO do oceny. 

Pod nadzorem QUALIDECO Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą 
(patrz także Tabela 5): 

- Jeżeli wyniki kontroli (w tym wyniki badań laboratoryjnych) spełniają wymagania, 
zezwolenie na stosowanie znaku jakości QUALIDECO jest kontynuowane. Po pozytywnym 
przetestowaniu w laboratorium QUALIDECO dekoracje te stają się dekoracjami 
aprobowanymi przez QUALIDECO 

- Jeżeli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, kolejna inspekcja zostanie przeprowadzona w 
ciągu jednego miesiąca (uwzględniając okresy świąteczne i dni wolne od pracy) po 

                     

 
5 Patrz Załącznik II-2 
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otrzymaniu przez dostawcę proszku powiadomienia o negatywnym wyniku od Generalnego 
Licencjobiorcy i / lub QUALIDECO. W międzyczasie licencjobiorca usunie niezgodności  
i niezwłocznie poinformuje o tym Generalnego Licencjobiorcę lub QUALIDECO. Jeżeli druga 
kontrola ponownie przyniesie negatywne wyniki, licencja na stosowanie znaku jakości 
zostanie natychmiast cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa próbka 
dekoracji, która jest wadliwa, zostanie przygotowana w laboratorium do powtórzenia 
testów. Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych ponownie będą 
negatywne, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na obu dekoracjach nie spełniają wymagań, badania 
należy powtórzyć na dwóch nowo zdobionych próbkach przygotowanych w laboratorium. 
Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są ponownie negatywne dla 
jednej lub obu dekoracji, aprobata dekoracji, które są wadliwe, zostanie cofnięte, a 
inspekcja powtórzona. 

- Jeżeli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, aprobata dekoracji, która jest 
wadliwa zostanie cofnięta 

- Dekoracje, które są wadliwe należy usunąć z listy dekoracji poddanych samodzielnym 
testom u dostawcy i zapisać na liście wykluczonych dekoracji dołączonej do certyfikatu 
dostawcy proszku. 

- Dostawca proszku powinien ponownie przetestować wykluczone dekoracje jak najszybciej 
po otrzymaniu powiadomienia. Wykluczone dekoracje podlegające powtórnym testom 
uważa się za zawieszone. 

TABELA 5: PROCEDURA ODNAWIANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ DOSTAWCY PROSZKU 

IN
SP

EK
C

JA
 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI 

 

WYNIK POZYTYWNY 
► BADANIA 

LABORATORYJNE 

WYNIK NEGATYWNY 
► POWTÓRZENIE 

INSPEKCJI 
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 

 
OBIE DEKORACJE - 

WYNIK POZYTYWNY LICENCJA ODNOWIONA 
► TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA –  
WYNIK POZYTYWNY 

1 DEKORACJA –  
WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZENIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH 

WADLIWEJ DEKORACJI 
(1)

 

POWTÓRZENIE  
BADAŃ  

LABORATORYJNYCH 

WYNIK POZYTYWNY ► TEST NA FLORYDZIE 

WYNIK NEGATYWNY DEKORACJA WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - 
WYNIK NEGATYWNY 

► POWTÓRZYĆ BADANIA 
LABORATORYJNE OBU 

DEKORACJI (1) 

POWTÓRZENIE  
BADAŃ  

LABORATORYJNYCH 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
POZYTYWNY ► TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK POZYTYWNY 

1 DEKORACJA - WYNIK NEGATYWNY 1 DEKORACJA WYKLUCZONA 
(2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
NEGATYWNY 

► POWTÓRZENIE INSPEKCJI 
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TE
ST

 N
A

 F
LO

R
Y

D
ZI

E
 

WYNIKI TESTU NA FLORYDZIE OCENA KOŃCOWA 

OBIE DEKORACJE - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACYJNEGO ODNOWIONA  

OBIE DEKORACJE APROBOWANE 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU DEKORACYJNEGO ODNOWIONA 
ZADOWALAJĄCA DEKORACJA APROBOWANA 

1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
ODNOWIONA 

1 DEKORACJA WYKLUCZONA (2) 

OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO 
ODNOWIONA 

2 DEKORACJE WYKLUCZONE (2) 

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach dostawca przedkłada nową próbkę proszku o tym samym kodzie 
referencyjnym jak materiał użyty do przygotowania negatywnych dekoracji. Laboratorium wykorzystuje następnie tę próbkę 
do przygotowania nowych próbek dekoracji do powtórzenia badań. 

(2) Każda wykluczona dekoracja powinna być odnotowana na liście zakazanych dekoracji dołączonej do certyfikatu dostawcy 
proszku. Dostawca proszku powinien ponownie przetestować wykluczone dekoracje jak najszybciej po otrzymaniu 
powiadomienia. Wykluczone dekoracje podlegające powtórnym testom uważa się za zawieszone. 

3.2.5. Odnowienie aprobaty dekoracji Klasy 2 

Każdego roku dwie dekoracje wybrane z listy zatwierdzonych przez dostawcę dekoracji klasy 2 
należy badać zgodnie z § 3.2.2. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa 
próbka dekoracji, która jest wadliwa, zostanie przygotowana w laboratorium do 
powtórzenia testów. Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych 
ponownie będą negatywne, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta.  

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na obu dekoracjach nie spełniają wymagań, 
badania należy powtórzyć na dwóch nowo zdobionych próbkach przygotowanych w 
laboratorium. Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są 
ponownie negatywne dla jednej lub obu dekoracji, aprobata dekoracji, która jest 
wadliwa, zostanie cofnięta. 

- Jeżeli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, aprobata dekoracji, która jest 
wadliwa, zostanie cofnięta.  

- Dekoracje, które są wadliwe, należy zapisać na liście wycofanych dekoracji dołączonej 
do certyfikatu dostawcy proszku. 

3.2.6. Aprobata dla nowego systemu dekoracji 

Po uzyskaniu licencji na stosowanie znaku jakości przez dostawcę proszku, aprobata na każdy 
nowy system dekoracyjny będzie udzielana pod następującymi warunkami: 
1. Dostawca proszku przedkłada Generalnemu Licencjobiorcy (lub QUALIDECO w krajach, w 

których nie ma Generalnego Licencjobiorcy) pisemny wniosek określający system (systemy) 
dekoracji (folię + proszek) do zatwierdzenia.  

2. Podstawowe kolory do badania to: 

 BEŻOWY z określonym kodem produktu 

 BRĄZOWY z określonym kodem produktu 

3. W celu udzielenia aprobaty dla systemu dekoracji laboratorium QUALIDECO wykona cztery 
podstawowe dekoracje, ORZECH i CIEMNY DĄB na bazie brązowej i SOSNA i JASNY DĄB na 
bazie beżowej, dla każdego dostawcy folii wybranego przez dostawcę proszku. 

Należy przeprowadzić następujące testy: 

 przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.) 
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 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (patrz § 2.3.) 

 naturalny test klimatyczny na Florydzie (patrz § 2.5.) 

OCENA ZGODNOŚCI 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych spełniają wymagania, do systemu należy dodać nowy 
system (systemy) dekoracji. 

- Jeżeli wyniki jednego lub więcej badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, badania 
laboratoryjne należy powtórzyć. Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych lub inspekcji nie 
spełniają wymagań, wnioskodawca jest informowany, że na razie nie można zatwierdzić 
nowego systemu (systemów) dekoracji, z podaniem przyczyn. 

- Jeżeli jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie, 
system dekoracji zostanie wycofany z licencji. 

TABELA 6: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY PROSZKU 

BADANIA 
LABORATORYJNE 

 

WYNIK POZYTYWNY APROBATA DLA SYSTEMU DECORACYJNEGO(1) ► TEST NA 
FLORYDZIE 

WYNIK NEGATYWNY BRAK APROBATY DLA SYSTEMU 
DEKORACYJNEGO 

 

 

WYNIKI TESTU NA 
FLORYDZIE OCENA KOŃCOWA 

WSZYSTKIE 
PODSTAWOWE 

DEKORACJE - WYNIK 
POZYTYWNY 

SYSTEM DEKORACYJNY POTWIERDZONY 

1 LUB WIĘCEJ 
PODSTAWOWYCH 

DEKORACYJI - WYNIK 
NEGATYWNY 

SYSTEM DEKORACYJNY WYCOFANY Z LICENCJI (2) 

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

3.2.7. Cofnięcie aprobaty dla systemu dekoracyjnego 

System dekoracyjny (powłoka podkładowa + folia) zostanie wycofany w przypadku, gdy: 

 jedna lub więcej podstawowych dekoracji nie spełnia wymagań po teście na Florydzie 

 wykluczone zostaną cztery dekoracje. 

3.2.8. Cofnięcie aprobaty na dekoracje Klasy 2 

Każda dekoracja, która nie spełnia wymagań po dwóch kolejnych negatywnych wynikach 
badań laboratoryjnych lub po teście na naturalne warunki klimatyczne, musi zostać wycofana 
 i opublikowana na stronie internetowej QUALIDECO na liście wraz z certyfikatem dostawcy 
proszku.  

3.2.9. Cofnięcie licencji dla dostawcy proszku 

Licencja dostawcy proszku zostaje unieważniona, jeśli dwie kolejne inspekcje są 
niezadowalające. 
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Licencja dostawcy proszku obejmująca tylko jeden system dekoracji również zostanie 
wycofana, jeżeli zatwierdzenie tego systemu dekoracji musi zostać wycofane zgodnie z § 3.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 28/67 

 

Rozdział 4 
LICENCJONOWANIE DEKORATORÓW DLA 

TECHNOLOGII SUBLIMACJI  
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4. Licencjonowanie dekoratorów dla technologii sublimacji 

Dekoracje z wykorzystaniem technologii sublimacji uzyskuje się poprzez przeniesienie obrazu z 
nośnika (którym może być papier lub folia z tworzywa sztucznego) na powleczoną 
powierzchnię w specjalnym procesie z wykorzystaniem temperatury i / lub ciśnienia i / lub w 
próżni. 

Dekoratorzy są odpowiedzialni za sprawdzenie, czy dekoracje, których używają są 
zatwierdzone przez QUALIDECO lub znajdują się na listach dekoracji wykonanych przez ich 
dostawców zgodnie z opisem w Załączniku II. 

 Klasa 1: Dekorator powinien używać wyłącznie dekoracji zatwierdzonych przez 
QUALIDECO lub znajdujących się na listach dekoracji testowanych samodzielnie 
zgodnie z opisem w Załączniku II. 

 Klasa 2: Do użytku dekoratora należy stosować wyłącznie dekoracje zatwierdzone 
zgodnie z § 3.1.3 i § 3.2.3. 

4.1. Specyfikacja pracy dla dekoratorów wykorzystujących technologię sublimacji 
(WYMAGANIA) 

Dla uzyskania dekoracji, dekorator powinien posiadać system kontroli temperatury metalu, 
który spełnia wymagania dostawców podane w kartach technicznych. 

4.1.1. Sublimacja 

W celu wytworzenia dekorowanych produktów dekorator musi przeprowadzić proces 
sublimacji, który współdziała z systemem kontroli temperatury metalu, zgodnie z warunkami 
określonymi przez dostawców w kartach technicznych. 

4.1.2. Laboratorium 

Wykonawca dekoracji 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. 

4.1.3. Kontrola wewnętrzna 

Wymagana jest identyfikowalność wszystkich surowców wykorzystywanych w procesie 
dekoracji. Dekorator zapewnia niepowtarzalną identyfikację dekorowanych produktów  
i prowadzi dokumentację. 

Dekorator monitoruje procesy produkcyjne i sprawdza dekorowane produkty w następujący 
sposób: 

 DOSTARCZANE MATERIAŁY  
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Dekorator prowadzi rejestr pokazujący wszystkie dane dotyczące otrzymanego oraz 
wymaganego materiału (data, numer referencyjny aplikatora powłoki, klient, numer 
aprobaty powłoki bazowej QUALICOAT, kod referencyjny powłoki proszkowej, dostawca 
folii, oznaczenie dekoracji, kod referencyjny folii). 6 

Powlekany materiał powinien być dostarczony przez wykonawcę powłoki do dekoratora 
wraz z certyfikatem zgodności (na przykład kopia wewnętrznej dokumentacji kontroli 
dotyczącej partii). Ten certyfikat archiwizuje dekorator. 

Maksymalny dozwolony czas między powlekaniem a dekoracją wynosi dwa tygodnie. W 
tym okresie powlekany materiał należy chronić przed kurzem i wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeniami. 

 WYROBY POWLEKANE 

a) Badanie połysku (EN ISO 2813) 

Wartości połysku powinny być podane przez wykonawcę powłoki dla każdej partii 
produktów powlekanych (jedna partia reprezentuje kompletne zamówienie klienta w 
jednym kolorze lub tę część zamówienia, która jest w zakładzie). 

Jeżeli połysku nie można zmierzyć za pomocą aparatu, należy dokonać oceny wizualnej. 

Wyniki tych analiz należy dokumentować w formie łatwo dostępnego dla inspektora 
rejestru, wskazującego wartości nominalne i maksymalne, których nie należy 
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. 

 PRODUKTY DEKORACYJNE 

Wygląd 

                     

 
6
 Patrz Załącznik I - Przykład list kontrolnych dla kontroli wewnętrznej wykonawcy powłok. 
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Wygląd należy oceniać wizualnie na istotnie ważnych powierzchniach produktów 
dekorowanych przez porównanie z próbką referencyjną lub zgodnie z ustaleniami z 
klientem. 

Klient określa powierzchnię istotnie ważną i jest to ta część całkowitej powierzchni, która 
ma zasadnicze znaczenie dla wyglądu i przydatności wyrobu. Do powierzchni istotnie 
ważnych nie włącza się krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych. 

Powłoka na powierzchni istotnie ważnej nie może mieć żadnych zadrapań do metalu 
podłoża. Gdy powłoka na powierzchni istotnie ważnej jest oglądana pod kątem około 60 ° 
względem górnej powierzchni, żadna z wymienionych poniżej wad nie będzie widoczna z 
odległości trzech metrów: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, 
matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania lub inne niedopuszczalne wady. 

Powyższe kryteria oceny wzrokowej na miejscu muszą być spełnione przy następujących 
warunkach oceny: 

- dla elementów używanych na zewnętrz: oglądanie z odległości 5 m. 
- dla elementów używanych wewnątrz: oglądanie z odległości 3 m. 

 WARUNKI UTWARDZANIA POWŁOKI PROSZKOWEJ 

Warunki utwardzania powłoki proszkowej należy monitorować w celu zapewnienia 
zgodności z kartą danych dostawcy proszku poprzez pomiar temperatury zgodnie ze 
specyfikacjami QUALICOAT w zakresie kontroli wewnętrznej 

 WARUNKI TEMPERATURY SUBLIMACJI 

Warunki temperatury sublimacji należy monitorować, aby zapewnić zgodność z kartą danych 
dostawcy folii, mierząc temperaturę co najmniej raz dziennie w jednym punkcie powierzchni 
przekroju i co najmniej raz w tygodniu w trzech różnych punktach w piecu, aby zapewnić 
jednolitą sublimację. 

4.2. Próbki i badania wymagane dla uzyskania licencji 

Należy przeprowadzić kontrolę zakładu dekoratora i przeprowadzić testy laboratoryjne w 
następujący sposób, aby upewnić się, że dekoracje spełniają wymagania. 

Klasa 1 

Próbki dwóch dekoracji wybranych z listy dostawców samodzielnie przetestowanych dekoracji 
zostaną pobrane z produkcji przez inspektora do przetestowania w laboratorium QUALIDECO. 

Klasa 2 

Próbki dwóch dekoracji wybranych z listy dostawców dekoracji Klasy 2 zatwierdzonych zgodnie 
z § 3.1.3 i § 3.2.3 zostaną pobrane z produkcji przez inspektora do przetestowania w 
laboratorium QUALIDECO. 

4.2.1. Inspekcje 

Inspekcja obejmuje następujące elementy: 

a) PROCES SUBLIMACJI 

Zgodnie z zaleceniami podanymi w § 4.1.1. i § 4.1.3. 



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 32/67 

b) WYPOSAŻENIE LABORATORIUM 

Zgodnie z zaleceniami podanymi w § 4.1.2 w celu sprawdzenia, czy wyposażenie jest 
dostępne i działa. 

c) PRODUKTY DEKORACYJNE 

Inspektor zbada następujące własności na dekorowanych próbkach stosując wyposażenie 
własne: 

 wygląd 

 połysk 

 grubość powłoki 
d) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 

Inspektor sprawdzi, czy kontrola wewnętrzna jest prowadzona zgodnie z § 4.1.3 i czy zakład 
prowadzi rejestry w odpowiedni sposób. 

4.2.2. Badania 

• Połysk (patrz § 2.1.) 

• Grubość powłoki (patrz § 2.2.) 

• Przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.) 

• Odporność na wilgotne atmosfery zawierające dwutlenek siarki (patrz § 2.3.) 

• Naturalny test klimatyczny na Florydzie, tylko dla dekoracji klasy 2 (patrz § 2.5.). 

4.2.3. Ocena zgodności dla uzyskania licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy. 

Pod nadzorem QUALIDECO Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą: 

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

- Jeżeli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca jest 
informowany, że na razie nie można udzielić licencji na stosowanie znaku jakości, z podaniem 
przyczyny. Nowe zgłoszenie można złożyć tylko wtedy, gdy firma powiadomi, że usunęła 
zarejestrowane nieprawidłowości. 

TABELA 7: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DEKORATOROWI 

WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI  

POZYTYWNY  BADANIA 
LABORATORYJNE(1) 

WYNIK BADANIA 
POZYTYWNY 

LICENCJA 
PRZYZNANA 

WYNIK BADANIA 
NEGATYWNY 

LICENCJA NIE 
ZOSTAŁA 

PRZYZNANA(2) 

NEGATYWNY 
LICENCJA NIE 

ZOSTAJE 
PRZYZNANA(2) 

 
 

(1) Należy zbadać dwie dekorowane próbki 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. 
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4.3. Odnowienie licencji dekoratora dla technologii sublimacji. 

Odnowienie licencji QUALIDECO opiera się na wynikach kontroli i wynikach testów 
przeprowadzonych na dekoracjach wybranych przez inspektorów. 

4.3.1. Inspekcje 

Po przyznaniu licencji QUALIDECO, należy ją sprawdzać raz w roku (najlepiej w pierwszej 
połowie roku) zgodnie z § 4.2.1. 

Klasa 1 

Podczas inspekcji inspektor sprawdza produkcję i wybiera próbki dwóch dekoracji z list 
dekoracji dostawców poddanych samokontroli w ilości i liczbie wystarczającej do 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych. 

Podczas wizyt inspektorzy używają samodzielnie przetestowanych list dekoracji i sprawdzają, 
czy jakakolwiek dekoracja użyta przez dekoratora nie znajduje się na tych listach. 

Jeżeli inspektor znajdzie dekorację, której nie ma na liście zatwierdzonych dekoracji ani na 
liście samokontroli, powinien poprosić dekoratora o skontaktowanie się ze swoim dostawcą. 
Jeżeli dostawca potwierdzi, że dekoracja została już przetestowana, lista samokontroli 
dekoracji zostanie zaktualizowana przez dostawcę w ciągu dwóch tygodni. 

Jeżeli przed upływem tego terminu inspektor nie może dostarczyć inspektorowi żadnych 
dowodów na takie testy (datowany raport i panele testowe), inspekcja zakładu dekoratora 
zostanie uznana za niezadowalającą. 

Klasa 2 

Podczas inspekcji inspektor sprawdza produkcję i wybiera próbki dwóch dekoracji z listy 
dekoracji zatwierdzonych przez QUALIDECO w liczbie i wielkości wystarczającej do 
przeprowadzenia testów laboratoryjnych i testu na Florydzie. 

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

4.3.2. Badania 

Badania są takie same, jak w przypadku przydzielania licencji QUALIDECO (§ 4.2.2.): 

4.3.3. Ocena zgodności dla odnowienia licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy lub QUALIDECO do oceny. 

Generalny Licencjobiorca pod nadzorem QUALIDECO postępuje zgodnie z poniższą procedurą:  

- Jeżeli wyniki kontroli są zadowalające, a badania laboratoryjne każdej dekoracji spełniają 
wymagania, należy kontynuować autoryzację do stosowania znaku jakości QUALIDECO. 

- Jeśli wyniki kontroli są zadowalające, ale badania laboratoryjne jednej lub więcej dekoracji 
nie spełniają wymagań, dekorator prosi dostawców proszku i folii o dostarczenie 
odpowiednio nowej próbki powłoki proszkowej i nowej próbki folii, z takimi samymi kodami 
referencyjnymi, jak materiały użyte do przygotowania negatywnych dekoracji, w celu 
przygotowania nowych próbek dekoracji do powtórzenia badań laboratoryjnych w ciągu 
jednego miesiąca. 

- Jeżeli wyniki wszystkich powtórzonych badań laboratoryjnych spełniają wymagania, 



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 34/67 

zezwolenie na stosowanie znaku jakości QUALIDECO jest kontynuowane. 

- Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są ponownie negatywne, 
dekorator nie będzie mógł korzystać z dekoracji, które są wadliwe, ale licencja zostanie 
przedłużona. Ponadto dekoracje, które są wadliwe należy zapisać na liście wykluczonych 
dekoracji dołączonej do certyfikatu dekoratora. 

TABELA 8: PROCEDURA ODNAWIANIA LICENCJI PRZYZNANEJ DEKORATOROWI 

IN
SP

EK
C

JA
 WYNIK INSPEKCJI CZYNNOŚCI    

POZYTYWNY  BADANIA 
LABORATORYJNE (1) 

   

NEGATYWNY  POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

POWTÓRNA 
INSPEKCJA 

WYNIK POZYTYWNY  BADANIA LABORATORYJNE (1) 
WYNIK NEGATYWNY LICENCJA COFNIĘTA 

 

     OCENA KOŃCOWA 

B
A

D
A

N
IA

 

LA
B

O
R

A
TO

R
Y

JN
E 

WYNIKI BADANIA 
LABORATORYJNEGO CZYNNOŚCI   LICENCJA DEKORACJA(E) 

OBIE DEKORACJE - 
WYNIK POZYTYWNY BRAK DZIAŁANIA   ODNOWIONA APROBATA/ 

ODNOWIONE 
- 1 DEKORACJA - 
WYNIK POZYTYWNY 
- 1 DEKORACJA - 
WYNIK NEGATYWNY 

 POWTÓRZYĆ 
BADANIA 

LABORATORYJNE 
WADLIWEJ  

DEKORACJI (2) 

POWTÓRZENIE 
BADANIA NA 
PRÓBKACH 

DEKORATORA 

WYNIK POZYTYWNY ODNOWIONA APROBATA/ 
ODNOWIONE 

WYNIK NEGATYWNY ODNOWIONA WYKLUCZONE
 (3) 

OBIE DEKORACJE - 
WYNIK NEGATYWNY 

DLA DEKORACJI KLASA 2: 

TE
ST

 N
A

 F
LO

R
Y

D
ZI

E WYNIK TESTU NA 
FLORYDZIE 

DEKORACJA 

POZYTYWNY APROBATA 

NEGATYWNY 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 negatywnych 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. 

4.4. Wykluczone dekoracje 

Każda dekoracja, która nie jest zadowalająca po powtórzeniu testów laboratoryjnych 
(wszystkie klasy) lub po teście na Florydzie (dekoracje klasy 2) zostanie wykluczona  
i opublikowana na stronie internetowej QUALIDECO na liście dołączonej do certyfikatu 
dekoratora. 
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4.5. Cofnięcie licencji dekoratora na technologię sublimacji 

Licencja zostanie cofnięta w następujących przypadkach: 

 po dwóch kolejnych negatywnych inspekcjach i wtedy, gdy cztery dekoracje zostały 
zakazane z powodu negatywnych wyników badań laboratoryjnych (obie klasy) lub 
wyników badań klimatycznych (Klasa 2); 

 jeśli zakład wykonujący dekoracje zaprzestanie działalności sublimacyjnej; 

 jeśli zakład wykonujący dekoracje przenosi swoje działania sublimacyjne do innego 
miejsca produkcji. 
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Rozdział 5 
APROBATY QUALIDECO DLA TECHNOLOGII 

PROSZEK NA PROSZEK 
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5. APROBATY QUALIDECO DLA TECHNOLOGII PROSZEK NA PROSZEK  

5.1. Podstawowe zasady 

- Powłoki podkładowe i nawierzchniowe powinny być wytwarzane przez tego samego 
producenta i zatwierdzone przez QUALICOAT jako powłoki proszkowe Klasy 1 lub 2. 

- Dekoracja może być wykonana z tym samym numerem P lub z różnymi numerami P. 

- Warunki utwardzania powłok podkładowych i nawierzchniowych określa dostawca proszku 
w karcie danych technicznych. 

5.2. Uzyskanie aprobaty P/P przez dostawcę proszku 

Aby uzyskać aprobatę QUALIDECO na technologię proszek na proszek, należy przeprowadzić 
badania laboratoryjne zgodnie z § 5.2.1 na następujących wykończeniach jasnego i ciemnego 
drewna: 

 dekoracja ORZECH - w celu sprawdzenia kompatybilności kolorów RAL 8011 (powłoka 
podkładowa) i RAL 8017 (powłoka nawierzchniowa). 

 dekoracja SOSNA - w celu sprawdzenia kompatybilności kolorów RAL 8001 (powłoka 
podkładowa) i RAL 8014 (powłoka nawierzchniowa). 

Jeżeli stosowana jest kombinacja dwóch różnych numerów P, powłoki proszkowe należy 
nakładać w ściśle określonej kolejności (tj. jedną liczbę P należy określić jako warstwę 
podkładową, a drugą jako warstwę nawierzchniową). 

W przeciwieństwie do aprobaty Klasy 1, która obejmuje wszystkie kombinacje kolorów, 
aprobaty Klasy 2 dla technologii proszek na proszek mają zastosowanie tylko do określonych 
kombinacji kodów dla powłoki podkładowej i wierzchniej. 

5.2.1. Badania 

Należy przeprowadzić następujące testy: 

• Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (patrz § 2.3.) 

• Test przyczepności międzywarstwowej (patrz § 2.6.) 

• Przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.) 

• Naturalny test klimatyczny (patrz § 2.5.). 

5.2.2. Ocena wyników 

Laboratorium przekazuje raport z badań Generalnemu Licencjobiorcy lub QUALIDECO w 
krajach, w których nie ma Generalnego Licencjobiorcy. 

Raporty z testów będą oceniane przez Generalnego Licencjobiorcę. Pod nadzorem QUALIDECO 
Generalny Licencjobiorca decyduje, czy udzielić aprobaty P/P. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych opisanych w § 5.2.1 spełniają wymagania, należy 
udzielić aprobaty P/P. 
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- Jeżeli wyniki któregokolwiek z badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, 
producent badanego organicznego materiału powłokowego jest informowany, że na 
razie nie można udzielić aprobaty P/P, z podaniem powodów. 

Aprobata zostaje potwierdzona, jeśli wyniki naturalnego testu klimatycznego są zadowalające. 
W przeciwnym razie aprobata zostanie cofnięta. 

TABELA 9: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA TECHNOLOGII PROSZEK NA PROSZEK 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Publikacja aprobat 

QUALIDECO publikuje listę wszystkich aprobat P / P (kombinacje tego samego numeru P lub 
różnych numerów P). Aprobaty Klasy 2 muszą być wyraźnie oznaczone (odniesienia do powłok 
podkładowych i nawierzchniowych). 

5.3. Odnowienie aprobaty P/P 

5.3.1. Badania 

Każdego roku dostawca proszku przedkłada proszki (powłoki podkładowe oraz 
nawierzchniowe) do testów określonych w § 5.2.1, które zostaną przeprowadzone na dwóch 
dekoracjach wybranych przez QUALIDECO. 

5.3.2. Ocena wyników 

Laboratorium przekazuje raport z badań Generalnemu Licencjobiorcy lub QUALIDECO w 
krajach, w których nie ma Generalnego Licencjobiorcy. 

Raporty z testów będą oceniane przez Generalnego Licencjobiorcę. Pod nadzorem QUALIDECO 
Generalny Licencjobiorca decyduje, czy odnowić aprobaty. 

- Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych opisanych w § 5.2.1 spełniają wymagania, 
aprobatę należy odnowić. 

- Jeżeli wyniki któregokolwiek z badań laboratoryjnych opisanych w § 5.2.1 nie spełniają 
wymagań, należy poinformować producenta badanego organicznego materiału 
powłokowego, że wszystkie badania należy powtórzyć w ciągu jednego miesiąca. 

- Jeżeli wyniki drugiej serii badań są ponownie niezadowalające, aprobata zostaje cofnięta. 

Przedłużenie aprobaty należy potwierdzić, jeśli wyniki naturalnego testu klimatycznego, 
określone w § 5.2.1 są zadowalające. W przeciwnym razie dekoracje niezadowalające powinny 
zostać wykluczone (Klasa 1) lub cofnięte aprobaty P/P (Klasa 2). 

BADANIA LABORATORYJNE   

OBIE PODSTAWOWE DEKORACJE 
POZYTYWNE 

P/P APROBATA PRZYZNANA    TEST NA FLORYDZIE 

1 LUB WIĘCEJ DEKORACJI NEGATYWNE P/P APROBATA NIE PRZYZNANA 
 

WYNIKI TESTU NA FLORYDZIE OSTATECZNA OCENA 

WSZYSTKIE PODSTAWOWE DEKORACJE POZYTYWNE P/P  APROBATA  POTWIERDZONA 

1 LUB WIĘCEJ DEKORACJI NEGATYWNE P/P APROBATA WYCOFANA 
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TABLE 10: PROCEDURA ODNOWIENIA APROBATY DLA TECHNOLOGII PROSZEK NA PROSZEK 

BADANIA LABORATORYJNE   

WSZYSTKIE PODSTAWOWE DEKORACJE 
POZYTYWNE 

ODNOWIENIE APROBATY 
 TEST NA FLORYDZIE 

1 LUB WIĘCEJ DEKORACJI NEGATYWNE 

POWTÓRZENIE 
BADAŃ NA 

WADLIWYCH 
DEKORACJACH  

POZYTYWNE 

NEGATYWNE DECORACJA(E) ZAKAZANEE 

 

 

 

 

5.4. Wykluczone dekoracje P/P 

Każda dekoracja, która nie jest zadowalająca po powtórzeniu testów laboratoryjnych lub po 
teście na Florydzie, zostanie wykluczona i opublikowana na stronie internetowej QUALIDECO 
na liście wykluczonych dekoracji. 

5.5. Cofnięcie aprobaty P/P 

Aprobata zostanie wycofana przez QUALIDECO w następujących przypadkach: 

KLASA 1 

 jeśli cztery dekoracje zostaną zakazane z powodu negatywnych wyników badań 
laboratoryjnych lub naturalnego testu klimatycznego. 

KLASA 2 

 po dwóch kolejnych negatywnych wynikach badań laboratoryjnych; 

 po negatywnym wyniku naturalnego testu klimatycznego. 

OBIE KLASY 

 po unieważnieniu jednej lub więcej aprobat QUALICOAT (Numer P) związanych z 
aprobatą QUALIDECO P/P. 

FLORIDA TEST  

WSZYSTKIE DEKORACJE 
POZYTYWNE 

APROBATA  POTWIERDZONA 

1 LUB WIĘCEJ DEKORACJI 
NEGATYWNE 

DEKORACJA(E) ZAKAZANE 
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Rozdział 6 
LICENCJE DLA DEKORATORÓW 

STOSUJĄCYCH TECHNOLOGIĘ PROSZEK NA 
PROSZEK 
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6. LICENCJE DLA DEKORATORÓW STOSUJĄCYCH TECHNOLOGIĘ PROSZEK NA 
PROSZEK  

Efekt ten uzyskuje się w dwóch etapach: nakłada się powłokę podkładową (A) i częściowo 
utwardza. Potem w etapie drugim nakłada się powłokę nawierzchniową (B) na poprzedniej 
stosując specjalny filtr i odpowiedni rysunek. Następnie wykonuje się pełne utwardzenie 
systemu powłok. 

Podstawowe zasady: 

 Powłoka podkładowa i nawierzchniowa powinny być wytwarzane przez tego samego 
producenta. 

 Warunki utwardzania powłok podkładowych i nawierzchniowych określają dostawcy 
proszku, a odpowiednie karty danych technicznych powinny być dostępne w zakładzie 
dekoratora. 

 Powłoki podkładowe i nawierzchniowe powinny być zatwierdzone przez QUALICOAT 
jako powłoki proszkowe Klasy 1 lub Klasy 2 o tym samym numerze P lub o różnych 
numerach P. 

 Rozszerzenie proszku na proszek musi zostać zatwierdzone przez QUALIDECO zgodnie z 
§ 5.2. 

 Powłoki podkładowe i nawierzchniowe nakłada się w tym samym miejscu produkcji. 

6.1. Specyfikacja pracy dla dekoratorów stosujących technologię proszek na proszek 
(WYMAGANIA) 

6.1.1. Utwardzanie 

W celu wytworzenia produktów dekorowanych dekorator musi posiadać proces utwardzania, 
który działa z systemem kontroli temperatury metalu, zgodnie z warunkami określonymi przez 
dostawców proszku w ich kartach technicznych. 

6.1.2. Laboratorium 

Wykonawca powłok 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. 

6.1.3. Kontrola wewnętrzna 

Dekoratorzy powinni monitorować proces produkcyjny i badać wyroby zgodnie z poniższymi 

procedurami: 

 DOSTARCZANE MATERIAŁY  
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Dekorator prowadzi rejestr pokazujący wszystkie dane dotyczące otrzymanego i 
dekorowanego materiału (data, partia, aplikator powłoki, numer licencji aplikatora powłoki, 
dostawcę proszku, numer aprobaty proszku, kolor podstawowy). Przykład pokazano w 
Załączniku 1. 

 WYROBY DEKORACYJNE 

a) Badanie połysku (EN ISO 2813) 

Połysk mierzy się dla każdej partii dekorowanych produktów (jedna partia reprezentuje 
kompletne zamówienie klienta w jednym kolorze lub tę część zamówienia, która jest w 
zakładzie). 

Jeżeli połysku nie można zmierzyć aparatem, należy dokonać oceny wizualnej poprzez 
porównanie z próbkami wzorcowymi uzgodnionymi z klientem. 

Wyniki tych analiz należy wpisać do rejestru łatwo dostępnego dla inspektora, 
wskazującego wartości nominalne i maksymalne, których nie należy przekraczać. 

b) Badanie grubości powłok (EN ISO 2360) 

Badanie grubości powłoki na elementach przeprowadza się 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. 

 WARUNKI UTWARDZANIA POWŁOKI PROSZKOWEJ 

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

6.2. Przyznawanie licencji QUALIDECO dekoratorom stosującym technologię proszek 
na proszek 

6.2.1. Badania i próbki wymagane do uzyskania licencji 

Pod warunkiem, że firma spełnia wszystkie warunki wstępne i pisemny wniosek został złożony 
do Generalnego Licencjobiorcy (lub QUALIDECO w krajach, w których nie ma Generalnego 
Licencjobiorcy), należy przeprowadzić kontrolę zakładu dekoratora i przeprowadzić testy 
laboratoryjne jak poniżej, aby upewnić się, że dekoracje spełniają wymagania. 

a) SPRZĘT LABORATORYJNY 



Wymagania QUALIDECO 
Edycja 4 – 1 lipca 2019 
 

 
 Strona 43/67 

b) PRODUKTY DEKORACYJNE 

Inspektorzy przeprowadzają następujące badania elementów ozdobnych przy użyciu własnego 
sprzętu: 

• Wygląd 

• Połysk 

• Grubość powłoki. 

c) KONTROLA WEWNĘTRZNA I REJESTRY 

Inspektor sprawdza, czy kontrola wewnętrzna została przeprowadzona zgodnie z § 4.1.3 oraz 
czy rejestry są prawidłowo prowadzone. 

6.2.2. Inspekcja 

Następujące badania należy przeprowadzić na próbkach dwóch dekoracji dla klasy pobranych 
przez inspektora z partii produkcyjnej do zastosowań w architekturze zewnętrznej. Badania 
korozji należy przeprowadzić na pojedynczych próbkach: 

• Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (patrz § 2.3.) 

• Test przyczepności międzypowłokowej (patrz § 2.6.) 

• Przyspieszony test klimatyczny (patrz § 2.4.) 

• Naturalny test klimatyczny (patrz § 2.5.): tylko dla dekoracji klasy 2. 

6.2.3. Ocena zgodności dla udzielenia licencji 

Inspektor przedłoży raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy. 

Pod nadzorem QUALIDECO Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą: 

 Jeżeli wyniki inspekcji i badań laboratoryjnych spełniają wymagania, dekorator otrzymuje 
licencję na stosowanie znaku jakości QUALIDECO. 

 Jeżeli wyniki inspekcji lub badań laboratoryjnych nie spełniają wymagań, wnioskodawca jest 
informowany, że na razie nie można uzyskać licencji na stosowanie znaku jakości, z 
podaniem przyczyny. Nowe zgłoszenie można złożyć tylko wtedy, gdy firma powiadomi, że 
usunęła zarejestrowane nieprawidłowości. 

TABELA 11: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI QUALIDECO DEKORATOROWI (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 dekorowane próbki wybrane przez inspektora w czasie jego wizyty, zgodnie z § 6.2.2. 
(2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki 

zostały usunięte. 

6.2.4. Aprobata dla dekoracji Klasa 2 
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Po przyznaniu wykonawcy dekoracji licencji na stosowanie znaku jakości w technologii proszek 
na proszek dekoracje Klasy 2 wyraźnie identyfikowane za pomocą określonych kodów 
podkładów i powłok nawierzchniowych są aprobowane jako klasa 2, jeżeli wszystkie wyniki 
badań laboratoryjnych określonych w § 6.2.2 są zadowalające. 

Lista zatwierdzonych dekoracji klasy 2 zostanie opublikowana na stronie internetowej 
QUALIDECO wraz z certyfikatem dekoratora. 

6.3. Odnowienie licencji QUALIDECO dekoratorom stosującym technologię proszek na 
proszek 

6.3.1. Inspekcja 

Po przyznaniu instalacji QUALIDECO licencja jest sprawdzana raz w roku. 

Materiały marketingowe zostaną również zbadane w celu sprawdzenia, czy licencja 
QUALIDECO jest wykorzystywana wyłącznie do zatwierdzonych dekoracji. 

6.3.2. Badania 

Każdego roku inspektor wybiera do przetestowania w laboratorium QUALIDECO dwie 
dekoracje na każdą klasę7 z listy zatwierdzonych dekoracji dekoratora. 

Testy są takie same, jak w przypadku udzielania licencji (patrz § 6.2.2.). 

6.3.3. Ocena zgodności dla odnowienia licencji 

Inspektor przekazuje raport z inspekcji Generalnemu Licencjobiorcy. 

Pod nadzorem QUALIDECO Generalny Licencjobiorca postępuje zgodnie z poniższą procedurą: 

(patrz również Tabele 12 i 13): 

- Jeśli wyniki inspekcji i badania laboratoryjnego spełniają wymagania, zezwolenie na 
używanie znaku jakości QUALIDECO zostanie przedłużone dla każdej dekoracji, która spełnia 
wymagania. 

- Jeżeli wyniki inspekcji są zadowalające, ale badania laboratoryjne jednej lub dwóch 
dekoracji (klasa 1 lub klasa 2) nie spełniają wymagań, dekorator jest proszony o 
dostarczenie dekoracji, która była wadliwa, 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 żadnej wadliwej dekoracji, ale 
licencja zostanie odnowiona. Ponadto wadliwe dekoracje zostaną wpisane do wykazu 
wykluczonych dekoracji załączonego do certyfikatu dekoratora. 

- W przypadku dekoracji klasy 2, jeżeli wyniki testu na Florydzie w odniesieniu do jednej lub 
dwóch dekoracji nie spełniają wymagań, dekorator nie będzie już mógł korzystać z 
dekoracji, które są wadliwe, ale licencja zostanie przedłużona. Ponadto dekoracje, które są 
wadliwe, należy zapisać na liście zakazanych dekoracji dołączonej do certyfikatu 

                     

 
7
 W przypadku klasy 2 tylko jedna dekoracja, jeśli zatwierdzona jest tylko jedna dekoracja 
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dekoratora. 

TABELA 12: PROCEDURA ODNAWIANIA LICENCJI QUALIDECO (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 

OBIE DEKORACJE –  
WYNIK POZYTYWNY 

BRAK DZIAŁANIA 
LICENCJA ODNOWIONA, APROBATA / 

ODNOWIENIE DLA DEKORACJI 

 1 DEKORACJA - 
WYNIK POZYTYWNY 

 1 DEKORACYJA - 
WYNIK NEGATYWNY 

 POWTÓRZYĆ 
BADANIA 

LABORATORYJNE 
WADLIWEJ 

DEKORACJI (2) 

POWTÓRZENIE 
BADAŃ 

LABORATORYJNYCH 

WYNIK 
POZYTYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA, APROBATA / 
ODNOWIENIE DLA DEKORACJI 

WYNIK 
NEGATYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA 
DEKORACJA WYKLUCZONA (3) 

OBIE DEKORACJE –  
WYNIK NEGATYWNY 

 POWTÓRZYĆ 
BADANIA 

LABORATORYJNE 
OBU DEKORACJI( 2) 

POWTÓRZENIE 
BADAŃ 

LABORATORYJNYCH 

OBIE DEKORACJE 
- WYNIK 

POZYTYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA, APROBATA / 
ODNOWIENIE DLA DEKORACJI 

1 DEKORACJA  - 
WYNIK 

POZYTYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA 
APROBATA / ODNOWIENIE DLA DEKORACJI 

1 DEKORACJA - 
WYNIK 

NEGATYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA 
1 DEKORACJA WYKLUCZONA (3) 

OBIE DEKORACJE 
- WYNIK 

NEGATYWNY 

LICENCJA ODNOWIONA 
OBIE DEKORACJE WYKLUCZONE(3) 

(1) Każdego roku inspektor wybiera dwie dekoracje podczas wizyty i testuje je w laboratorium QUALIDECO. 
(2) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach dekorator przedkłada nową próbkę dekoracji, która jest wadliwa aby 

można było powtórzyć badania laboratoryjne. 
(3) Każda wykluczona dekoracja powinna być odnotowana na liście zakazanych dekoracji dołączonej do certyfikatu dekoratora. 

TABELA 13: PROCEDURA ODNAWIANIA LICENCJI QUALIDECO (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 
 

OBIE DEKORACJE 
WYNIK POZYTYWNY 

TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK 
POZYTYWNY 

TEST NA FLORYDZIE  WYNIKI CZYNNOŚCI 

1 DEKORACJA - WYNIK 
NEGATYWNY 

POWTÓRZYĆ BADANIA 
LABORATORYJNE 

WADLIWEJ  
DEKORACJI (1) 

POWTÓRZENIE 
BADAŃ 

LABORATORYJNYCH 

WYNIK POZYTYWNY TEST NA FLORYDZIE 

WYNIK NEGATYWNY 
1 DEKORACJA 

WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
NEGATYWNY 

POWTÓRZYĆ BADANIA 
LABORATORYJNE OBU 

DEKORACJI (1) 

OBIE DEKORACJE 
WYNIK POZYTYWNY 

TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK 
POZYTYWNY 

TEST NA FLORYDZIE 

1 DEKORACJA - WYNIK 
NEGATYWNY 

1 DEKORACJA 
WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK 
NEGATYWNY 

OBIE  DEKORACJE 
WYKLUCZONE (2) 

 
 
 
 
 
 

TE
ST

 

FL
O

R
Y

D
Y

 

WYNIKI TESTU FLORYDY OCENA KOŃCOWA 

OBIE DEKORACJE LICENCJA ODNOWIONA 
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WYNIK POZYTYWNY APROBATA / ODNOWIENIE DLA 
DEKORACJI (2) 

1 DEKORACJA - WYNIK POZYTYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA 

APROBATA / ODNOWIENIE DLA 
DEKORACJI (2) 

1 DEKORACJA - WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA 

1 DEKORACJA WYKLUCZONA (2) 

OBIE DEKORACJE - WYNIK NEGATYWNY 
LICENCJA ODNOWIONA 

OBIE DEKORACJE WYKLUCZONE (2) 

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach dekorator przedkłada nową próbkę dekoracji, która jest wadliwa aby 
można było powtórzyć badania laboratoryjne. 

(2) Każda wykluczona dekoracja powinna być odnotowana na liście zakazanych dekoracji dołączonej do certyfikatu dekoratora 
 

6.4. Wycofane dekoracje 

Każda dekoracja, która nie jest zadowalająca po powtórzeniu testów laboratoryjnych 
(wszystkie klasy) lub po teście na Florydzie (dekoracje klasy 2) zostanie wykluczona 
i opublikowana na stronie internetowej QUALIDECO na liście dołączonej do certyfikatu 
dekoratora. 

6.5. Cofnięcie licencji dekoratorom stosującym technologię proszek na proszek  

Licencja przyznana dekoratorowi zostanie cofnięta po dwóch kolejnych inspekcjach z 
negatywnym wynikiem oraz gdy wykluczone zostaną cztery dekoracje z powodu negatywnego 
wyniku przyspieszonego testu klimatycznego (obie Klasy) lub naturalnego testu klimatycznego 
(Klasa 2). 
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Rozdział 7 
LOGO 
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DECORATOR 
FILM SUPPLIER 

POWDER SUPPLIER 
(Licence No. xxxx) 

DECORATOR 
FILM SUPPLIER 

POWDER SUPPLIER 
(Licence No. xxxxx) 

7. LOGO 

Pozwolenie na posługiwanie się logo 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 logo dla określonych 
produktów. Licencji nie wolno przenosić na inne podmioty. 

7.1. 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. 

7.2. Stosowanie logo przez licencjobiorców 

Logo 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 logo 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 Generalnego  
Licencjobiorcy, informacji dotyczących sposobów stosowania logo. 

Jeżeli Licencjobiorca wymienia lub odwołuje się do QUALIDECO, musi zawsze podać numer 
licencji. Dotyczy to zarówno logo, jak i tekstów. 

Niewłaściwe stosowanie logo QUALIDECO może prowadzić do sankcji określonych w § 7.4. 
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7.3. Cofnięcie licencji 

Naruszenie regulaminu 

Generalny Licencjobiorca anuluje licencję lub aprobatę, jeśli Licencjobiorca nie spełnia 
postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeśli jest winien niewłaściwego 
stosowania logo lub nie wywiązuje się z opłat. 

W przypadku cofnięcia licencji, Licencjobiorca otrzyma od Generalnego Licencjobiorcy pisemne 
powiadomienie, mające skutek natychmiastowy. W takim przypadku wszystkie etykiety, 
banderole, wzorniki, stemple, opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne 
przedmioty, na których umieszczono logo, muszą być albo przekazane do Generalnego  
Licencjobiorcy, albo jeśli Generalny Licencjobiorca tak poleci, zatrzymane 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 Generalnego 
Licencjobiorcę. Generalny Licencjobiorca jest upoważniony do przeprowadzenia dodatkowej 
wizyty w celu sprawdzenia, czy wszystkie warunki zawarte w Wymaganiach są nadal spełniane 
przez Licencjobiorcę. 

Jeżeli zakład zaprzestanie działalności, wówczas wszystkie etykiety, banderole, wzorniki, 
stemple, opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne przedmioty, na których 
umieszczono logo, muszą być albo przekazane do Generalnego Licencjobiorcy, albo jeśli 
Generalny Licencjobiorca tak poleci, zatrzymane do jego dyspozycji aż do momentu przyznania 
nowej licencji QUALIDECO. 

Dobrowolna rezygnacja z licencji 

W przypadku dobrowolnej rezygnacji z licencji, wszystkie etykiety, banderole, wzorniki, 
stemple, opakowania, cenniki, dokumenty, wizytówki i wszelkie inne przedmioty, na których 
umieszczono logo, muszą być albo przekazane do Generalnego Licencjobiorcy, albo jeśli 
Generalny Licencjobiorca tak poleci, zatrzymane do jego dyspozycji aż do momentu przyznania 
nowej licencji QUALIDECO. 

7.4. Sankcje 

W przypadku niewłaściwego użycia logo QUALIDECO lub jakiegokolwiek działania 
prowadzącego do narażenia na szwank Znaku Jakości, Generalny Licencjobiorca 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 Generalnego Licencjobiorcy, a następnie do 
Komitetu Wykonawczego QUALICOAT (Executive Committee), którego decyzja jest ostateczna. 
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7.5. Nowelizacje 

Regulamin, o którym mowa w Rozdziale 7 Wymagań QUALIDECO może być zmieniany w razie 
potrzeby. Jednak Licencjobiorca ma 4 miesiące od daty publikacji zmiany na wniesienie 
ewentualnej skargi przeciwko wprowadzanej zmianie. 

7.6. Powiadomienia 

Wszystkie powiadomienia przekazywane Licencjobiorcy lub przez Licencjobiorcę w związku z 
niniejszym regulaminem będą uznane za dostarczone, jeżeli zostaną przesłane listem 
prawidłowo zaadresowanym i ostemplowanym. 
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Załączniki 
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ZAŁĄCZNIK I - Przykład list kontrolnych dla kontroli wewnętrznej dekoratora. 

TECHNOLOGIA SUBLIMACJI 

Data 
Oznaczenie  
wykonawcy 

powłok 
Klient 

Aprobata 
QUALICOAT dla 

farby 
podkładowej 

Kod 
referencyjny 

powłok 
proszkowych 

Dostawca 
folii 

Oznaczenie  
systemu dekoracji 

(nazwa) 

Kod 
referencyjny 

folii 

Piec procesowy 
Produkt 

Uwagi Przed dekoracją Po dekoracji 

Dzień Tydzień Grubość Połysk Wygląd 
              

              

              

              

              

              

              

Technologia proszek na proszek 

Data Oznaczenie  
wykonawcy powłok Klient 

Aprobata 
QUALICOAT dla 

farby podkładowej / 
farby 

nawierzchniowej 

Oznaczenie  systemu 
dekoracji 

Piec procesowy 
Produkt 

Uwagi Badanie dekoracji 

Dzień Tydzień Grubość Połysk Wygląd 
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ZAŁĄCZNIK II - Kodowanie folii i lista samodzielnie 
przetestowanych dekoracji klasy 18

 

1. Zasady kodowania folii 

Celem tego kodowania jest jednoznaczna identyfikacja każdej folii sublimacyjnej z jej grupą / 
kategorią dekoracyjną oraz nazwą firmy dla każdego z jej wariantów. 

Dostawca folii jest odpowiedzialny za stworzenie kodu folii QUALIDECO dla każdej folii 
używanej do dekoracji QUALIDECO. 

Dostawcy folii dołączają te kody folii QUALIDECO do swojej listy samodzielnie przetestowanych 
dekoracji, zgodnie z opisem w § 2 niniejszego załącznika. 

W przypadku braku kodu folii QUALIDECO dostawca proszku powinien skontaktować się z 
dostawcą folii w celu jego uzyskania. 

Kodowanie pozwala wyeliminować indywidualne kody dostawców i zastąpić je jednym 
wspólnym systemem kodowania określonym przez QUALIDECO. 

Jak zbudować kod folii QUALIDECO? 

Struktura kodowania folii: D1 (lub D2)-XXYY-ZZZ 

D1 = Klasa dekoracji 1 

D2 = Klasa dekoracji 2 

XX = dwie wielkie litery identyfikujące grupę / kategorię  

dekoracji (AKRONIM).  

YY = dwie cyfry identyfikujące dostawcę filmu przy użyciu  

dwóch ostatnich cyfr numeru licencji QUALIDECO  

(FS-RRRR). 

ZZZ = trzy cyfry określające wariant grupy dekoracji / 
kategoria. 

 

Przykład: D1-AK21-122 

D1 = klasa dekoracji 1 

AK = DĄB grupa / kategoria  

21 = dostawca folii z numerem licencji QUALIDECO FS-021 

122 = DĄB 122 wariant grupy / kategorii dekoracji  

 

                     

 
8
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AKRONIM DEKORACJA 

AC akacja 

AK dąb 

AL olcha 

AS popiół 

BA bambus 

BE buk 

BR brzoza 

CH wiśnia 

CN kasztan 

CR korek 

DU daglezja 

EL wiąz 

IR iroko 

MA klon 

MH mahoń 

NT orzech 

LV drzewo oliwne  

PN sosna 

RT korzenie 

TK tek 

ZE zebrano 
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2. Zastosowanie samodzielnie przetestowanych list dekoracyjnych klasy 1 przez dostawców 
proszków i folii 

Dostawcy proszku i folii będą testować każdą nową dekorację klasy 1 w swoich laboratoriach 
zgodnie z § 3.1.2.1 lub § 3.2.2.1 i dołączą każdą zadowalającą dekorację do listy samodzielnie 
skontrolowanych dekoracji, które zostaną pokazane inspektorowi QUALIDECO na żądanie. 

CEL 

Aby zapewnić przegląd wszystkich dekoracji testowanych przez dostawców proszku i / lub folii. 

Listy samokontroli dekoracji są dostępne dla: 

 dostawcy proszków i folii, którzy będą je aktualizować; 

 laboratoria i inspektorzy, którzy wykorzystają je podczas inspekcji w celu odnowienia 
licencji QUALIDECO dla dekoratora, licencji QUALIDECO dostawcy lub aprobaty QUALIDECO. 

Struktura listy samodzielnie skontrolowanych dekoracji: 
 

DECORACJA 
DOSTAWCA 

FOLII 

LICENCJA 

QUALIDECO   

(FS) 

KOD FOLII 

DOSTAWCY 

KOD FOLII  

QUALIDECO  

DOSTAWCA 

PROSZKU 

 

LICENCJA 

QUALIDECO  

(PS) 

APROBATA 

DLA 

SUBLIMACJI 

(P-No.) 

KOD POWŁOKI 

PROSZKOWEJ 

(ODNIESIENIE) 

         

 

Jak wypełnić szablon? 

- DEKORACJA: nazwa dekoracji. 

- DOSTAWCA FOLII: nazwa dostawcy folii. 

- LICENCJA QUALIDECO (FS): numer licencji QUALIDECO dostawcy filmu (FS-XXX). 

- KOD FOLII DOSTAWCY: kod dostawcy dla filmu używanego do sublimacji. 

- KOD FOLII QUALIDECO: kod folii QUALIDECO (patrz „zasady kodowania folii”). 

- DOSTAWCA PROSZKOWA: nazwa dostawcy proszku. 

- LICENCJA QUALIDECO: numer licencji dostawcy QUALIDECO dostawcy proszku (PS-XXX). 

- APROBATA DLA SUBLIMACJI (nr P): Numer P lakieru proszkowego QUALICOAT. 

- KOD POWŁOKI PROSZKOWEJ: kod dostawcy powłoki proszkowej użytej do sublimacji. 
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ZAŁĄCZNIK III - Zatwierdzenie nowych technologii 

1. Zakres 

Dekoracje na aluminium mogą być uzyskane przy zastosowaniu różnorodnych technologii, ale 
technologie inne niż sublimacja lub proszek na proszek mogą zostać zastosowane tylko pod 
warunkiem uzyskania aprobaty Komitetu QUALIDECO. 

QUALIDECO odpowiada za opracowanie procedur testowania jakości nowego rodzaju 
dekoracji. Mogą to być te same procedury, co w przypadku technik sublimacji i proszek na 
proszek. 

2. Opis nowych technologii 

Każdy zakład zainteresowany przebadaniem nowej technologii 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. Jeżeli to będzie potrzebne, do programu badań 
poza testami QUALIDECO można dołączyć inne testy. Badania w atmosferze zewnętrznej, jeśli 
wymagane, zostaną rozpoczęte 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 
przyznania aprobaty (na badany system) lub licencji (dla stosującego system). Procedura 
będzie także zawierać kryteria przedłużenia lub cofnięcia aprobaty bądź licencji. 
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ZAŁĄCZNIK IV – Zatwierdzenie innych efektów dekoracji9 

1. Procedura dla dostawców folii udzielania i odnawiania aprobat innych 
efektów dekoracji 

1.1. Aprobaty dla innych efektów dekoracji (Klasa 1 i 2) 

a) Dostawca folii przedkłada laboratorium QUALIDECO pisemny wniosek określający dekoracje 
do przetestowania (kody referencyjne zarówno folii, jak i powłoki podstawowej). Dostawca 
proszku zostanie powiadomiony o tym pisemnym wniosku. 

b) Wszystkie dane odnoszące się do nazwanej dekoracji (oznaczenia), kodu referencyjnego 
dekoracji, zatwierdzenia QUALICOAT i kodu referencyjnego dla powlekania proszkowego 
oraz karty danych technicznych dla folii i powłoki proszkowej powinny być dostępne, aby 
umożliwić prawidłowe nanoszenie proszku i folii. 

c) Laboratorium QUALIDECO przeprowadza testy określone w § 3 niniejszego dodatku. 

d) Zgoda na każdą dekorację zostanie udzielona, jeżeli wszystkie badania laboratoryjne są 
zadowalające. 

e) Jeżeli jeden lub więcej testów jest negatywnych, laboratorium informuje zarówno dostawcę 
folii, jak i dostawcę proszku o negatywnych wynikach. 

f) Aprobata zostanie potwierdzona, jeśli naturalnego testu klimatycznego (ekspozycja na 
Florydzie) jest zadowalający. 

1.2. Certyfikat 

Lista zatwierdzonych innych efektów dekoracji zostanie dołączona do certyfikatu dostawcy 
folii. 

1.3. Odnowienie aprobaty 

Każdego roku dwie dekoracje wybrane z listy zatwierdzonej przez dostawcę innych efektów 
dekoracji klasy 1 i 2 będą badane przez laboratorium QUALIDECO zgodnie z § 3 niniejszego 
dodatku. 

 Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa próbka 
dekoracji, która jest wadliwa, zostanie przygotowana w laboratorium do powtórzenia 
testów. Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych ponownie będą 
niezadowalające, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta. 

 Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na obu dekoracjach nie spełniają wymagań, badania 
należy powtórzyć na dwóch nowo zdobionych próbkach przygotowanych w laboratorium. 
Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są ponownie niezadowalające 
dla jednej lub obu dekoracji, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta. 

                     

 
9
 Ten Załącznik ma zastosowanie jedynie do technologii sublimacji 
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 Jeżeli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, zatwierdzenie dekoracji, która jest 
wadliwa, zostanie cofnięta. 

 Dekoracje, które są wadliwe należy zapisać na liście zakazanych dekoracji dołączonej 
zarówno do certyfikatów dostawców folii, jak i proszków. 

 

1.4. Cofnięcie aprobat innych efektów dekoracji (klasy 1 i 2) 

Każda dekoracja, która nie jest zadowalająca po powtórzeniu badań laboratoryjnych lub po 
teście na naturalne warunki pogodowe, musi zostać cofnięta i opublikowana na stronie 
internetowej QUALIDECO na liście wraz z certyfikatem dostawcy folii. 

2. Procedura przyznawania i odnawiania aprobat innych efektów dekoracji dla 
dostawców proszku  

2.1. Aprobaty dla innych efektów dekoracji (Klasa 1 i 2) 

a) Dostawca proszku przedkłada laboratorium QUALIDECO pisemny wniosek określający 
dekoracje do przetestowania (kody referencyjne zarówno folii, jak i powłoki podstawowej). 
Dostawca proszku zostanie powiadomiony o tym pisemnym wniosku. 

b) Wszystkie dane dotyczące kodu referencyjnego powłoki proszkowej, aprobaty QUALICOAT, 
kart danych technicznych powłoki proszkowej i folii, nazwy dekoracji (oznaczenia) i kodu 
referencyjnego dekoracji powinny być dostępne, aby umożliwić prawidłowe nałożenie 
proszku i folii. 

c) Laboratorium QUALIDECO przeprowadza testy określone w § 3 niniejszego dodatku. 

d) Zgoda na każdą dekorację zostanie udzielona, jeżeli wszystkie badania laboratoryjne są 
zadowalające. 

e) Jeżeli jeden lub więcej testów jest negatywnych, laboratorium informuje zarówno dostawcę 
folii, jak i dostawcę proszku o negatywnych wynikach. 

f) Aprobata zostanie potwierdzona, jeśli naturalnego testu klimatycznego (ekspozycja na 
Florydzie) jest zadowalający. 

2.2. Certyfikat 

Lista zatwierdzonych innych efektów dekoracyjnych Klasy 1 lub Klasy 2 zostanie opublikowana 
na stronie internetowej QUALIDECO wraz z certyfikatem dostawcy proszku. 

2.3. Odnowienie aprobaty 

Każdego roku dwie dekoracje wybrane z listy zatwierdzonej przez dostawcę innych efektów 
dekoracji klasy 1 i 2 będą badane przez laboratorium QUALIDECO zgodnie z § 3 niniejszego 
dodatku. 
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 Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych jednej dekoracji nie spełniają wymagań, nowa próbka 
dekoracji, która jest wadliwa, zostanie przygotowana w laboratorium do powtórzenia 
testów. Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych ponownie będą 
niezadowalające, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta. 

 Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych na obu dekoracjach nie spełniają wymagań, badania 
należy powtórzyć na dwóch nowo zdobionych próbkach przygotowanych w laboratorium. 
Jeżeli wyniki tych powtarzających się badań laboratoryjnych są ponownie niezadowalające 
dla jednej lub obu dekoracji, aprobata dekoracji, która jest wadliwa, zostanie cofnięta. 

 Jeżeli wyniki testu na Florydzie nie spełniają wymagań, zatwierdzenie dekoracji, która jest 
wadliwa, zostanie cofnięta. 

 Dekoracje, które są wadliwe należy zapisać na liście wykluczonych dekoracji dołączonej 
zarówno do certyfikatów dostawców folii, jak i proszków. 

2.4. Cofnięcie aprobat Klasy 1 i Klasy 2 innych efektów dekoracji 

Każda dekoracja, która nie jest zadowalająca po powtórzeniu badań laboratoryjnych lub po 
teście na naturalne warunki pogodowe, musi zostać cofnięta i opublikowana na stronie 
internetowej QUALIDECO na liście wraz z certyfikatem dostawcy folii. 

3. Badania 

a) Przyspieszony test klimatyczny 

ISO 16474-2 

Czas testu:  

KLASA 1 KLASA 2 

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

Po ekspozycji panele testowe należy przepłukać wodą demineralizowaną i sprawdzić pod kątem: 

Zmiana połysku: EN ISO 2813 (60° kąt padania światła) 

Zmiana koloru: ΔE CIELAB wzór zgodny z ISO 7724/3, pomiar z uwzględnieniem odbicia światła. 

Należy wykonać trzy pomiary kolorów na panelach testowych przed i po przyspieszonym teście 
klimatycznym. 
 
WYMAGANIA: 

Zmiana połysku: 

 50% pozostały połysk dla kategorii 1 

 70% pozostały połysk dla kategorii 2 and 3 

Zmiana koloru:  

 Ocena wzrokowa przy minimalnej dopuszczalnej wartości 4 w skali szarości 

 Ocena instrumentalna (wyłącznie w celach informacyjnych, niedecydująca o ocenie 
końcowej). 

b) Odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki 
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EN ISO 3231 (0.2 l SO2 – 24 cykli)  

Należy wykonać nacięcie poprzeczne o szerokości 1 mm w celu przecięcia powłoki organicznej aż do 
metalu. 

WYMAGANIA: 

Brak wnikania przekraczającego 1 mm po obu stronach nacięcia i brak zmiany koloru  lub pęcherzenia 
przekraczającego 2 (S2) zgodnie z ISO 4628-2. 

c) Naturalny test klimatyczny (tylko Klasa 2) 

Ekspozycja na Florydzie zgodnie z ISO 2810.  

Próbki powinny być skierowane 5 ° w kierunku południowym przez 3 lata z oceną co roku. 

Wymagane jest 10 paneli testowych na każdą dekorację (3 na rok dla warunków atmosferycznych 
i 1 panel odniesienia). 

WYMAGANIA: 

Na razie dopuszczalne granice są takie same, jak te określone dla przyspieszonego testu 

klimatycznego. 

4. Zasady kodowania folii dla innych efektów 

Celem tego kodowania jest jednoznaczna identyfikacja każdej folii sublimacyjnej z jej grupą / 
kategorią dekoracyjną i nazwą firmy dla każdego z jego wariantów. 

Obowiązkiem dostawcy folii jest utworzenie kodu folii QUALIDECO dla każdej folii używanej do innych 
efektów dekoracji QUALIDECO. 

Dostawcy folii umieszczają te kody w wykazie samokontroli dekoracji, jak opisano w § 2 załącznika II. 

W przypadku braku kodu folii QUALIDECO dostawca proszku  
powinien skontaktować się z dostawcą folii w celu jego uzyskania. 

Kodowanie umożliwia wyeliminowanie indywidualnych  

kodów dostawców i zastąpienie ich jednym wspólnym  

systemem kodowania określonym przez QUALIDECO 

Jak zbudować kod folii QUALIDECO dla innych efektów? 

Struktura kodu filmu: D1 (lub D2) -XXYY-ZZZ 

D1 = klasa dekoracji 1 

D2 = Klasa dekoracji 2 

XX = Dwie wielkie litery identyfikujące grupę / kategorię 

dekoracji (AKRONIM). 

YY = Dwie cyfry identyfikujące dostawcę filmu na podstawie  

dwóch ostatnich cyfr numeru licencji QUALIDECO (FS-RRRR)). 

ZZZ = trzy cyfry określające wariant grupy dekoracji / kategoria. 

Przykład: D1-ST01-007 

D1 = klasa dekoracji 1 

AKRONIM DEKORACJA 

AR arabeska 

BS szczotkowane 

CA węgiel 

CE beton 

FN fantazja 

GR granit 

IY kość słoniowa 

JE dżinsy 

MB marmur 

MM mimetyczny 

OX utleniony 

PY pyton 

RK kamień 

RU rdza 

SP szpatułka 

ST stal 

TR trawertyn 

ZP ocynkowana 
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ST = STAL grupa / kategoria  

01 = nazwa firmy dostawcy określona przez dwa ostatnie 

cyfry na liście dostawców folii QUALIDECO 

007 = siódmy wariant dekoracji STAL grupa / kategoria  

5. Aprobaty testowanych samodzielnie innych efektów dekoracji 

Dostawcy proszku i folii przeprowadzają w swoich laboratoriach przyspieszony test klimatyczny 
na każdej nowej dekoracji z innym efektem Klasy 1 lub Klasy 2. Pod warunkiem, że wyniki są 
pozytywne, dekoracje te należy przesłać do laboratorium QUALIDECO, które wyśle je na 
Florydę w celu przeprowadzenia naturalnego testu klimatycznego. 

Aprobaty udziela się, jeśli wyniki testu na Florydzie są pozytywne. Wykaz zatwierdzonych 
innych dekoracji efektowych należy dołączyć do certyfikatu dostawcy. 
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ZAŁĄCZNIK V-1 – Przegląd zasad i procedur 

 

SUBLIMACJA ROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(APROBATA) 

ROZDZIAŁ 5 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DECOARACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 
KLASA 1 DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 

ZA
SA

D
Y

 

Używać będą 
wyłącznie 

dekoracji, które 
zostały pomyślnie 

przetestowane 
przez 

laboratorium 
QUALIDECO i są 

zatwierdzone 
przez QUALIDECO 

dla tego 
dekoratora (lista 

dołączona do 
certyfikatu) lub 
znajdują się na 

listach dostawców 
testowanych 

dekoracji  
( ROZDZIAŁ 4). 

Używaj wyłącznie 
dekoracji 

zatwierdzonej 
zgodnie z  

§ 3.1.3  

i § 3.2.3.  

Używaj wyłącznie 
zatwierdzonych 
materiałów od 

licencjonowanych 
dostawców proszku 

( ROZDZIAŁ 3). 
 

Mają być zgodne z 
procedurą 

kodowania folii 
opisaną w  

Załącznik II-1. 

Pisemne zgłoszenie 
określające 

dekorację do 
przetestowania 

(kody odniesienia 
zarówno powłoki 

podstawowej, jak i 
folii) zgodnie z 

procedurą 
kodowania folii 

opisaną w 

Załącznik II-1.  

§ 3.1.3 

Używaj wyłącznie 
zatwierdzonych 
materiałów od 

licencjonowanych 
dostawców folii 
( ROZDZIAŁ 3). 

 
Mają być zgodne z 

procedurą kodowania 
folii opisaną w 
Załącznik II-1 

Pisemne zgłoszenie 
określające 

dekorację do 
przetestowania 

(kody odniesienia 
zarówno powłoki 

podstawowej, jak i 
folii) zgodnie z 

procedurą 
kodowania folii 

opisaną w 

Załącznik II-1. 

Powłoki podkładowe i 
nawierzchniowe 

powinny być 
wytwarzane przez tego 
samego producenta i 
zatwierdzone przez 

QUALICOAT jako 
powłoki proszkowe 

KLASA 1 lub KLASA 2 o 
tym samym nr. P lub 

różnych nr. P. 
 

Rozszerzenie proszek 
na proszek musi być 
zatwierdzone przez 

QUALIDECO zgodnie z 
§ 5.2. 

(aprobata P/P). 

KLASA 2 DEKORACJI 
wyraźnie 

identyfikowane 
przez określone 
kody podkładu i 

powłoki 
nawierzchniowe 

powinny być 
zatwierdzone jako 

KLASA 2, jeżeli 
wszystkie wyniki 

badań opisanych w 
§ 6.2.4 są 

zadowalające. 

Powłoki podkładowe i 
nawierzchniowe 

powinny być 
wytwarzane przez tego 
samego producenta i 
zatwierdzone przez 

QUALICOAT jako 
powłoki proszkowe 

KLASA 1 lub KLASA 2 o 
tym samym nr. P lub 

różnych nr. P. 
 

Rozszerzenie proszek 
na proszek musi być 
zatwierdzone przez 

QUALIDECO zgodnie z 
§ 5.2. 

(aprobata P/P). 

Stosuje się tylko 
do określonych 

kombinacji 
kodów powłoki 
podkładowej i 

powłoki 
wierzchniej. 

LI
ST

A
 Q

D
C

 

TE
ST

O
W

A
N

Y
C

H

D
EK

O
R

A
C

JI
 

TAK 
(bez kodu folii 

QDC) 
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

LI
ST

A
 S

A
M

. 

TE
ST

O
W

A
N

Y
C

H
 

D
EK

O
R

A
C

JI
 

  
TAK 

 
TAK 
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SUBLIMACJA ROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(APROBATA) 

ROZDZIAŁ 5 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DECOARACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 
KLASA 1 DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 

W
Y

K
LU

C
ZE

N
IE

 

D
EK

O
R

A
C

JI
E 

Po negatywnym 
powtórzeniu 

badań 
laboratoryjnych. 

 

§ 4.4. 

Po negatywnym 
powtórzeniu 

badań 
laboratoryjnych 

lub 
negatywnym 

wyniku 
naturalnego testu 

klimatycznego. 

§ 4.4. 

Wadliwa dekoracja, 
zostanie usunięta z 

listy przetestowanych 
dekoracji dostawcy i 

zapisana na liście 
zakazanych dekoracji 

dołączonej do 
certyfikatu dostawcy 

folii. § 3.1.4 

Aprobata jest 
wycofana po 

dwóch kolejnych 
negatywnych 

wynikach badań 
laboratoryjnych lub 

negatywnym 
wyniku testu 

klimatycznego. 

§ 3.1.5 

Wadliwa dekoracja 
powinna zostać 
usunięta z listy 
samodzielnie 

testowanych dekoracji 
dostawcy i zapisane na 

liście zakazanych 
dekoracji dołączonej do 

certyfikatu dostawcy 

proszku. § 3.2.4 

Aprobata jest 
wycofana po 

dwóch kolejnych 
negatywnych 

wynikach badań 
laboratoryjnych lub 

negatywnym 
wyniku testu 

klimatycznego. 

§ 3.2.5 

Po negatywnym 
powtórzeniu badań 

laboratoryjnych. 
 

§ 6.4.  

Po negatywnym 
powtórzeniu badań 
laboratoryjnych lub 

negatywnym 
wyniku naturalnego 

testu 
klimatycznego. 

 

§ 6.4. 

Po negatywnym 
powtórzeniu badań 

laboratoryjnych. 
 

§ 5.4. 

Po negatywnym 
powtórzeniu 

badań 
laboratoryjnych 

lub 
negatywnym 

wyniku 
naturalnego 

testu 
klimatycznego. 

§ 5.4.  

LI
ST

A
 

W
Y

K
LU

C
ZO

N
Y

C
H

D

EK
O

R
A

C
JI

 

TAK 
 

§ 4.4. 

TAK 
 

§ 4.4. 

TAK 
 

§ 3.1.4 

TAK 
 

§ 3.1.8 

TAK 
 

§ 3.2.4 

TAK 
 

§ 3.2.8 

TAK 
 

§ 6.3.3  

TAK 
 

§ 6.3.3 

TAK 
 

§ 5.4. 

TAK 
 

§ 5.4. 

C
O

FN
IĘ

C
IE

 

SY
ST

EM
U

 

D
EK

O
R

A
C

JI
  

  

Jeśli jedna lub więcej 
podstawowych 
dekoracji jest 

wadliwych po teście 
na Florydzie. 

Jak cztery dekoracje 
zostaną wykluczone. 

§ 3.1.7 
 

 

Jeśli jedna lub więcej 
podstawowych 
dekoracji jest 

wadliwych po teście na 
Florydzie. 

Jak cztery dekoracje 
zostaną wykluczone. 

§ 3.2.7 
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SUBLIMACJA ROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(APROBATA) 

ROZDZIAŁ 5 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 
DEKORACJI 

KLASA 2 
DECOARACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 
KLASA 1 DEKORACJI 

KLASA 2 
DEKORACJI 

KLASA 1 DEKORACJI 
KLASA 2 

DEKORACJI 

C
O

FN
IĘ

C
IE

 A
P

R
O

B
A

TY
 P

/P
 

        

Po anulowaniu jednej 
lub więcej aprobat 
QUALICOAT (nr P) 

związanych z aprobatą 
QUALIDECO P / P. 

Jak cztery dekoracje 
zostały wykluczone 

 z powodu 
negatywnych wyników 
badań laboratoryjnych 
lub testu na Florydzie. 

§ 5.5. 
 

Po dwóch 
kolejnych 

negatywnych 
wynikach badań 
laboratoryjnych 
lub negatywnym 
wyniku testu na 

Florydzie. 
 

§ 5.5. 

C
O

FN
IĘ

C
IE

 L
IC

EN
C

JI
 Po dwóch 

kolejnych 
negatywnych 

inspekcjach i jak 
cztery dekoracje 
(KLASA 1 i / lub 

KLASA 2) zostały 
zakazane. 

 

§ 4.5.  

Po dwóch 
kolejnych 

negatywnych 
inspekcjach i jak 
cztery dekoracje 
(KLASA 1 i / lub 
KLASA 2) zostały 

zakazane. 
 

§ 4.5. 

Po dwóch kolejnych 
negatywnych 
inspekcjach. 

 
Jeśli licencja 

dostawcy folii 
obejmuje tylko jeden 

system dekoracji, 
który musi zostać 

wycofany zgodnie z 
§ 3.1.7. 

 

§ 3.1.9 

 

Po dwóch kolejnych 
negatywnych 
inspekcjach. 

 
Jeśli licencja dostawcy 

folii obejmuje tylko 
jeden system dekoracji, 

który musi zostać 
wycofany zgodnie z 

§ 3.2.7. 
 

§ 3.2.9 

 

Po dwóch kolejnych 
negatywnych 

inspekcjach i jak cztery 
dekoracje (KLASA 1 i / 
lub KLASA 2) zostały 

zakazane. 
 

§ 6.5. 
 

Po dwóch kolejnych 
negatywnych 

inspekcjach i jak 
cztery dekoracje 
(KLASA 1 i / lub 

KLASA 2) zostały 
zakazane. 

 

§ 6.5. 

 
Y 
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ZAŁĄCZNIK  V-2 – Przegląd pobierania próbek i testów 

 

SUBLIMACJA PROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 5 
KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1  KLASA 2  

P
O

B
IE

R
A

N
IE

 P
R

Ó
B

EK
  

(U
D

ZI
EL

EN
IE

 L
IC

EN
C

JI
) Próbki dwóch 

dekoracji 
pobranych z 
produkcji i 

wybranych przez 
inspektora z list 

dostawców 
samodzielnie 
testowanych 

dekoracji. 

 § 4.2. 

Próbki dwóch 
dekoracji 

pobranych z 
produkcji i 

wybranych przez 
inspektora z list 

dostawców KLASA 
2 dekoracji. 

§ 4.2. 

4 podstawowe 
dekoracje: 
• ORZECH i DĄB na 

brązowym 
podkładzie 

• SOSNA i DĄB na 
beżowym 

podkładzie. 

§ 3.1.2 

Jedna dekoracja. 
 

§ 3.1.3 

4 podstawowe 
dekoracje: 
• ORZECH i DĄB na 

brązowym 
podkładzie 

• SOSNA i DĄB na 
beżowym 

podkładzie. 

§ 3.2.2 

Jedna dekoracja. 
 

§ 3.2.3 
 

Próbki dwóch 
dekoracji 

pobranych z 
produkcji i 

wybranych przez 
inspektora z list 

dostawców 
samodzielnie 
testowanych 

dekoracji.  

§ 6.2.2 

Samples of two 
DEKORACJI taken 
by the inspector 
from production. 

 
§ 6.2.2 

 

• dekoracja ORZECH 
RAL 8011 (podkład) I 

RAL 8017 
(nawierzchniowa). 

 
• dekoracja SOSNA, 
RAL 8001 (podkład) i 

RAL 8014 
(nawierzchniowa). 

§ 5.2. 

• dekoracja ORZECH 
RAL 8011 (podkład) 

I RAL 8017 
(nawierzchniowa). 

 
• dekoracja SOSNA, 
RAL 8001 (podkład) i 

RAL 8014 
(nawierzchniowa). 

§ 5.2. 

P
O

B
IE

R
A

N
IE

 P
R

Ó
B

EK
 

(O
D

N
O

W
IE

N
IE

 L
IC

EN
C

JI
) Próbki dwóch 

dekoracji 
pobranych z 
produkcji i 

wybranych przez 
inspektora z list 

dostawców 
samodzielnie 
testowanych 

dekoracji. 
 

§ 4.3.1 

Próbki dwóch 
dekoracji 

pobranych z listy 
aprobowanych 

dekoracji 
 QUALIDECO  

(jedna, jeśli Tylko 
jedna dekoracja 

KLASA 2 ma 
aprobatę). 

 

§ 4.3.1 

Dwie różne 
dekoracje wybrane 
przez laboratorium 
QUALIDECO z listy 

samodzielnie 
testowanych 
dekoracji aby 

testować każdy 
aprobowany 

system dekoracji.  
 

§ 3.1.4 

Dwie dekoracje 
wybrane z listy 
dostawcy folii z 

aprobatą KLASA 2 
(jedna, jeśli tylko 
jedna dekoracja  

KLASA 2 na 
aprobatę. 

 

§ 3.1.5 

Dwie różne 
dekoracje wybrane 
przez laboratorium 
QUALIDECO z listy 

samodzielnie 
testowanych 
dekoracji aby 

testować każdy 
aprobowany 

system dekoracji.  
 

§ 3.2.4 

Dwie dekoracje 
wybrane z listy 
dostawcy folii z 

aprobatą KLASA 2 
(jedna, jeśli tylko 
jedna dekoracja  

KLASA 2 na 
aprobatę. 

 

§ 3.2.5 
 

Próbki dwóch 
dekoracji 

pobranych z 
produkcji i 

wybranych przez 
inspektora z list  
aprobowanych 

dekoracji 
QUALIDECO.  

 
§ 6.3.2  

Próbki dwóch 
dekoracji 

pobranych 
produkcji i z listy 
aprobowanych 

dekoracji 
 QUALIDECO  

(jedna, jeśli Tylko 
jedna dekoracja 

KLASA 2 ma 
aprobatę). 

 
§ 6.3.2 

Dwie dekoracje 
wybrane przez 
QUALIDECO. 

 

§ 5.3. 

Dwie dekoracje 
wybrane przez 
QUALIDECO. 

 

§ 5.3. 
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SUBLIMACJA PROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 5 
KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1  KLASA 2  

P
O

ŁY
SK

  

EN
 IS

O
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8
1

3
  

§ 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. § 2.1. 
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§ 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. § 2.2. 
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§ 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. § 2.3. 
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      § 2.6. § 2.6. § 2.6. § 2.6. 
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SUBLIMACJA PROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 5 
KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1  KLASA 2  

P
R

ZY
SP

IE
SZ

O
N

Y
 T

ES
T 

K
LI

M
A

T
Y

C
ZN

Y
 

CZ
A

S 
TE

ST
U

 

1000 godzin 
 

§ 2.4. 

2000 godzin 
 

§ 2.4. 

1000 godzin 
 

§ 2.4. 

2000 godzin 
 

§ 2.4. 

1000 godzin 
 

§ 2.4. 

2000 godzin 
 

§ 2.4. 

1000 godzin 
 

§ 2.4. 

2000 godzin 
 

§ 2.4. 

1000 godzin 
 

§ 2.4. 

2000 godzin 
 

§ 2.4. 

P
O

M
. K

O
LO

R
U

  

I P
O

ŁY
SK

U
 

Po 1000 godzin 
 

§ 2.4. 

Każde 500 godzin 
 

§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
 

§ 2.4. 

Każde 500 godzin 
 

§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
 

§ 2.4. 

Każde 500 godzin 
 

§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
 

§ 2.4. 

Każde 500 godzin 
 

§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
 

§ 2.4. 

Każde 500 godzin 
 

§ 2.4. 

W
Y

M
A

G
A

N
IA

 

P
O

ŁY
SK

U
 

Po 1000 godzin 
50% pozostały 

połysk dla 
wszystkich 
kategorii.  

 
§ 2.4. 

Po 2000 godzin 
- 50 pozostały 

połysk dla 
kategorii 1  

- 70% pozostały 
połysk dla 
kategorii 

2 i 3. 
§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
50% pozostały 

połysk dla 
wszystkich 
kategorii.  

 
§ 2.4. 

Po 2000 godzin 
- 50 pozostały 

połysk dla 
kategorii 1  

- 70% pozostały 
połysk dla 
kategorii 

2 i 3. 
§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
50% pozostały 

połysk dla 
wszystkich 
kategorii.  

 
§ 2.4. 

Po 2000 godzin 
- 50 pozostały 

połysk dla 
kategorii 1  

- 70% pozostały 
połysk dla 
kategorii 

2 i 3. 
§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
50% pozostały 

połysk dla 
wszystkich 
kategorii.  

 
§ 2.4. 

Po 2000 godzin 
- 50 pozostały 

połysk dla 
kategorii 1  

- 70% pozostały 
połysk dla 
kategorii 

2 i 3. 
§ 2.4. 

Po 1000 godzin 
50% pozostały 

połysk dla 
wszystkich 
kategorii.  

 
§ 2.4. 

Po 2000 godzin 
- 50 pozostały 

połysk dla 
kategorii 1  

- 70% pozostały 
połysk dla 
kategorii 

2 i 3. 
§ 2.4. 

W
Y

M
A

G
A

N
IA

 K
O

LO
R

U
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena  
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 
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SUBLIMACJA PROSZEK NA PROSZEK 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 4 

DOSTAWCA FOLII (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 3, § 3.1. 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 3, § 3.2. 

DEKORATOR (LICENCJA) 
ROZDZIAŁ 6 

DOSTAWCA PROSZKU 
(LICENCJA) 

ROZDZIAŁ 5 
KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1 KLASA 2  KLASA 1  KLASA 2  

N
A
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A
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Y
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C
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C
ZA

S 
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ST
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3 lata 

 
§ 2.5. 

1 rok 
 

§ 2.5. 

3 lata 
 

§ 2.5. 

1 rok 
 

§ 2.5. 

3 lata 
 

§ 2.5. 
 

3 lata 
 

§ 2.5. 

1 rok 
 

§ 2.5. 

3 lata 
 

§ 2.5. 

W
Y

M
A

G
A

N
IA

 P
O

ŁY
SK

U
 

 

Po 1 roku: 

►  ≥ 75% 

Po 2 latach: 

► ≥ 60%  

Po 3 latach  

► ≥ 50%. 
 

§ 2.5. 

Po 1 roku 
50% pozostałego 

połysku dla 
wszystkich 
kategorii 

 
§ 2.5. 

Po 1 roku: 

►  ≥ 75% 

Po 2 latach: 

► ≥ 60%  

Po 3 latach  

► ≥ 50%. 
 

§ 2.5. 

Po 1 roku 
50% pozostałego 

połysku dla 
wszystkich 
kategorii 

 
§ 2.5. 

Po 1 roku: 

►  ≥ 75% 

Po 2 latach: 

► ≥ 60%  

Po 3 latach  

► ≥ 50%. 
 

§ 2.5. 

 

Po 1 roku: 

►  ≥ 75% 

Po 2 latach: 

► ≥ 60%  

Po 3 latach  

► ≥ 50%. 
 

§ 2.5. 

Po 1 roku 
50% pozostałego 

połysku dla 
wszystkich 
kategorii 

 
§ 2.5. 

Po 1 roku: 

►  ≥ 75% 

Po 2 latach: 

► ≥ 60%  

Po 3 latach  

► ≥ 50%. 
 

§ 2.5. 

W
Y

M
A

G
A

N
IA

 K
O

LO
R

U
 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena wzrokowa 
z min. wartością 4 
na skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

• ocena 
wzrokowa z min. 

wartością 4 na 
skali szarości 

• pomiar 
instrumentalny 

(tylko 
informacyjnie). 

 
§ 2.4. 

 

 


