
S t r o n a  1 | 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

16 Edycja Specyfikacji QUALICOAT  
– Arkusz aktualizacji – SPEC-US07 

 
 
 
 

Temat: Informacje ogólne 

 

Wniosek / prośba: WG Specyfikacji 
 

Aby zachować zgodność z zasadami akredytacji (QQM 6.8.5 i 7.4.1), 
należy: 

 WG Specyfikacji proponuje, aby były to zasady bezstronności 
 zawarte w rozdziale 1 - Informacje ogólne. 
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1. Informacje ogólne 

Zakres wymagań 

Niniejsze wymagania dotyczą znaku jakości QUALICOAT, który jest zarejestrowanym 
znakiem towarowym. Zasady używania znaku jakości podane są w Załączniku A1. 

QUALICOAT nie podlega naciskom komercyjnym, finansowym ani innym w celu naruszania 
jego bezstronności. Wymagania mogą zostać zmienione w przypadku zidentyfikowania 
ryzyka bezstronności lub gdy muszą one być zgodne z nowymi standardami. 

Celem niniejszych wymagań jest ustalenie podstawowych kryteriów, które powinny spełnić 
instalacje zakładów wykonujących powłoki, organiczne materiały powłokowe, chemiczne 
powłoki konwersyjne, procesy i wyroby gotowe. 

Te wymagania stanowią podstawę do przyznania i odnowienia znaku jakości. Wszystkie 
specyfikacje zawarte w tych wymaganiach muszą zostać spełnione przed przyznaniem 
znaku jakości. W przypadku niejasności lub niepewności w jakiejkolwiek części wymagań, 
należy uzyskać wyjaśnienie od QUALICOAT. 

Wymagania dotyczące instalacji w zakładach produkcyjnych wykonujących powłoki są 
minimalnymi wymaganiami dla uzyskania dobrej jakości produktu. Inne metody produkcji 
mogą być użyte tylko, jeżeli zostały uprzednio zaaprobowane przez QUALICOAT. 

Niniejsze wymagania są opracowane dla zapewnienia wysokiej jakości powłok na 
wyrobach używanych do celów architektonicznych, niezależnie od zastosowanego procesu 
powłokowego. Każda dodatkowa obróbka niewymieniona w niniejszych wymaganiach 
może wpływać na jakość wyrobu pokrytego powłoką organiczną i może być zastosowana 
jedynie na odpowiedzialność jej wykonawcy.  

Procedury udzielania i przedłużania licencji na dekorację są określone w osobnym 
dokumencie (Specyfikacje QUALIDECO), który można pobrać ze strony internetowej 
QUALICOAT. 

Te specyfikacje nie dotyczą metody coil coating.  

Wydanie i zmiana Wymagań 

Niniejsze wymagania mogą być uzupełniane lub poprawiane za pomocą arkuszy 
aktualizacji, które wprowadzają nowe postanowienia QUALICOAT do czasu opublikowania 
kolejnej edycji wymagań. Numerowane arkusze aktualizacji podają przedmiot 
postanowienia, datę podjęcia decyzji przez QUALICOAT, datę wprowadzenia 
postanowienia i jego szczegóły. Osoba odpowiedzialna za jakość w zakładzie 
posiadającym znak jakości QUALICOAT powinna mieć zawsze najnowszą wersję 
wymagań. 

Wymagania i arkusze aktualizacji są publikowane w Internecie (www.qualicoat.net). Będą 

one także przesyłane do wszystkich wykonawców powłok posiadających znak jakości oraz 
do posiadaczy aprobat. 

Materiał stopu aluminium 

Aluminium lub stopy aluminium muszą być odpowiednie do procesów powlekania 
określonych w niniejszym dokumencie. Powierzchnie muszą być wolne od produktów 
korozji i nie mogą mieć żadnych powłok anodowych ani organicznych (poza 
przygotowaniem anodowym opisanym w tych wymaganiach). Muszą być także wolne od 
wszelkich zanieczyszczeń, szczególnie smarów silikonowych. Promienie krawędzi powinny 
być możliwie jak największe. 

Materiały powłokowe i do obróbki wstępnej 

Wykonawcy powłok posiadający znak jakości muszą wykonywać całą obróbkę produktów 
przeznaczonych do celów architektonicznych zgodnie z niniejszymi wymaganiami i mogą 
używać tylko organicznych materiałów powłokowych oraz chemicznych powłok 
konwersyjnych posiadających aprobatę QUALICOAT. Dla zewnętrznych zastosowań 
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architektonicznych inne materiały powłokowe mogą być użyte tylko na podstawie 
pisemnego żądania klienta i tylko wtedy, gdy są ku temu powody techniczne. Nie zezwala 
się na używanie materiałów bez aprobaty z powodów komercyjnych. 

Szkolenia 

Licencjobiorcy powinni brać udział w programach szkoleniowych organizowanych 
regularnie przez Generalnych Licencjobiorców lub QUALICOAT. 

 
Skróty: 
TC – komisja techniczna 
EC – zarząd 
WG – grupa robocza 


