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GamalUXE
KaliteStandardi

4.0Yüzey
4.1 Renk

Farklilotlararasindaton farklari uygun spektrofotometre
degerleri asagida verilmistir:

Eksen
AL
Aa
Ab
AE

ile ölçülür ve tolerans

Tolerans
sA 5
sA 4
<O4
sA 7

Ölçüm yöntemi CIELab o65/10"Clir.
Yukaridaki yöntem yalniz kati renklerde kullanilabileceginden desenler için

referansörnegereferanslagörselolarakdegerlendirilir.Budegerlendirme
6500" K renksicakligindaaydinlatmaylayapilir (beyazflorasanlamba).
4.2 Parlaklik derecesi

90:i:5GU
Parlaklik ölçümü 60. yansitma derecesiyle iso 2813
göre yapilir.

4.3 isiga direnç

- DIN 67530

standardina

UNE 56843 uyarinca:
Kaplamanin xenon lamba isigi altinda asagidaki kosullarda renk degisimlerine
direnci:
.

.

Siyah panel

sicakligi

(55:t 3) oC.

. Odada görece nem (65:1:5) %.
· Test süresi: Mavi ölçekte 6 derece gri ölçeginde 4/5 dereceye ulasana kadar.

~.4Diger yüzeysel kusurlar

Izin verilmeyenler: Çizikler, boya damlalari, pürüzler, soyulmalar, dolgular,
ayrilmis kenarlar, çapaklanma, vs.
izin verilenler: Nokta 2.1 deki açiklamalara

göre izler, noktalar.

5.0 Tablo
5.1 Orta yogunlukta
elyaf tablosu (MDF)

Deger
750 :t 30
1,00
12
20
2200
4-11
~05
8

6.0 isiya direnç

Yaprakianma veya siyrilmalara
isiya direnç test edilir.

izin verilmez.

Standart
EN 323
EN 319
EN 317
EN 310
EN 310
EN 322
ISO 3340
EN 120

6 saat süreyle 75° C sicaklikta

,

LUXERANGE

1.ORON VE

SiRKET TANiMi

ORON TANiMi: Mutfaklar için lake melamin MDF kapaklar.
GENEL ÖZELLiKLER: Orta Vogunlukla Fiber levha kapak, 18,30 mm kalinlikta, her iki yani melamin
kapli, ön yüzü lake ve ABS kenar bantli.
SiRKET: GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO S.L
ADRESi: Carretera de Alcala La Real sIn
23660 Alcaudete (Jeem) PHONE: 953 56 20 02
2. HAM MADDE BiLGiLERi
LEVHA: Orta yogunlukta fiber levha, kalinligi 18 mm, ortalama yogunlugu 750 kg/m3.Formaldehit
salimi bakimindan MDF simflandirmasi E1 dir.
ÖN vOZ: Melamin kagit, poliüretan ve saydam primer ve bir de UV radyosyonla kurutulmus, saydam
polyester bitirme tabakasiyla kaplanmistir.
ARKA vOZ: Melamin kagitla kaplanmistir. .
KENAR: Levhaya poliüretan tutkalla yapistirilmis yüksek parlaklikta ABS kenar bandiyla
kaplanmistir.

3. FiziKSEL VE MEKANiK ÖZELliKLER
Standart
UNE 56842

Laboratuvar
AIDIMA

(j)
UNE 56842 IAIDIMA

.fO

>.
ro
en

UNE 56 842 AIDIMA
UNE 56 B43 AIDIMA
UNE 56 B43 AIDIMA
AIDIMA

SOGUK KONTROL (60°C ye kadar 1 saat 20 oC de 1 saat, oda
slcakliQinda 15 dakikadan olusan 40 dönaü

AIDIMA'

Çizilmeye dayaniklilik

UNE-EN 4381AIDIMA
2
ALVIC
ALVIC
ALVIC
ALVIC
ALVIC
CIELabCH
065/100

Olçüm toleransi
Bombe toleransi
Düz renk toleransi

:i: 0,5 mm
2 mm 11m

Koyu renkler

AE < 0,70

Açik renkler (beyaz ve manolya)

AESO.50

Ön Vüz Parlak

90 + 5GU

CIELabCH

065/1 00
60° (ISO
2813 - DIN
67530

NOT: Talebiniz üzerine AIDIMA test raporlari sunulur.

4. DEPOLAMA VE TEMizLiK
Saklama sicakligi: 10 ° C - 30 .C. Verniklerde meydana gelen dogal ve kaçinilmaz degisikliklerden
ötürü, birbirinden çok farkli tarih damgalarina sahip kapaklar arasindaki görsel farklarin olusmasina
mahal vermemek açisindan stok yönetimi olarakFiFO (ilk giren ilk çikar) yönteminin kullanilmasi
zorunludur. Günes isigi ve diger is/ kaynaklarina uzun süreler boyunca maruz birakmayiniz. Su ve
hafif sabun kullanarak yumusak bir bezle temizleyiniz. Alkol, çözücü veya asindirici madde içeren
herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayiniz.
ÖNEMLi NOT: Ürün 1,24 metre genisliginde panellerle tedarik edildiginde, her uzun kenarin 1 cm lik
kismi atilmalidir. Bu paneller zaten 1,22 metre fiyatindan faturalandirilacak,
böylece müsterinin
herhangi bir ekonomik zarara girmesi önlenecektir.

i ALVIC
ALVIC

'"
Lüks Lake Melamin
Kalite Sartlari-

-

1.0 Giris

Bu kilavuz, GRUPO ALVER FR MOBILlARIO, S.L.U. tarafindan imal edilip mutfak
mobilyasi endüstrisinde kullanilan lake melamin cephelere yönelik standart kalite
özelliklerini tanimlar.
Belirli ürün veya üretim süreçleri, kilavuzun farkli bir versiyonunu gerektirebilir.
Bu kilavuz, anlasma halinde, genisletilebilir veya müsteriye göre degisiklige tabi tutulabilir.

2.0 GenelBilgiler

2.1ÖznelKusur
Degerlendirmeleri

Tedarikçi tarafindan yayinlanan sartnameler ve bu sartnameler dahilinde verilen
toleranslara yönelik uyum saglanmalidir (teknik veri sayfalari).

Tüm öznel kusurlar (noktalar, izler, lekeler, vb.) asagida belirtildigi sekilde degerlendirilir.
Görünürlügü kalmayan kusurlar bu sekilde degerlendirilmez.
* Yer: Takili durum: dikey.
Isik: 6500 oK Floresan lamba, isik dagitici.
. Görüs açisi: Yüzeye 90° ve 45° (yukari-asagi

.

degil sag veya sol).

Mesafe: 700 mm

Yukaridaki kosullar altinda görünmeyen, buna karsilik dokunma suretiyle anlasilan veya
yatay konumda ve daha düsük mesafede fark edilen kusurlar, 0,16 m2 veya daha küçük bir
alanda üç veya daha fazla benzer kusur olmasi halinde kabul edilemez olarak
degerlendirilecektir
Bu tür kusurlarin numuneleri, müsterinin talep etmesi halinde mevcuttur.

2.2 Kullanimauygunlukve
testyöntemleri

Bu ürün ev mobilyasinda dikey yüzeyolarak
sayfalarinda listelenmistir.
AIDIMA nin belgelendirilmis

mevcuttur.

kullanima uygundur. Test yöntemleri teknik veri

laboratuvar sifatini tasidigi bir üçüncü taraf sertifikasi

3.0 Boyuthassasiyeti
3.1 Yükseklikve genislik
Ön boyut
< 850 mm
< 850 mm
3.2 Kalinlik

3.3 Esneme

Tolerans
:1:0.5mm
:!:0,7mm

:1:0,3mm
" 1 mm/m (konkav) "1,5 mm/m (konveks) Cephenin toplam uzunlugu üzerinden ölçülür.
Ölçüm yöntemi: Ölçüm normaloda ortam kosullarinda, çukur tarafta gerçeklestirilir. Parça
ölçüm esnasinda uzun kenar üzerinde yer almali, ölçüm cihazinin yönüne paralelolmalidir.
Ölçüm cetveli ölçülecek parçanin uzun tarafindan daha uzun olmamalidir.
Parçanin azami toplam esnemesi belirlenmeli ve 1 m referans boyuta çevrilmelidir.

3.4 Dikeysapma

:t1 mm/m

,

Lüks Lake Melamin

- Kalite
4.0Yüzey
4.1Renk

Sartla

n-

Renkölçümekipmanikullanilmalive asagidakidegerlertoleransdegerleriolarak
alinmalidir:
Eksen
t.l

t.a
t.b
t.E

Deqer
SO,5
sO,4
:$0,4
sO,7

Tüm eksen degerleri, uygun bulunan limit degerlerin altinda olmalidir.
Ölçüm yöntemi CIELab 065/100'dür.
Ahsap kaplamalar için renk ölçümünden vazgeçilmistir,
örnege göre renk görselolarak degerlendirilir.
Aydinlatma: 6500 oK renk sicakliginda

4.2 Parlaklikderecesi

bir degerlendirme yapilir.

90 :!: 5 GU
Parlaklik ölçümü 60° yansitma derecesiyle iSO 2813

4.3 isiga direnç

bunun yerine referans

- DIN

67530 standardina göre yapilir.

UNE 56843
Kaplamanin xenon lamba isigi altinda asagidaki kosullarda renk degisimlerine direnci:
Siyah panel sicakligi (55:t 3) oC.
Odada görece nem (65 :t 5) %.
Test süresi: Mavi ölçekte 6 derece gri ölçeginde 4/5 dereceye ulasana kadar.

~.4 Yüzey kusurlari

Izin verilmeyenler: Çizikler, boya damlalari, pürüzler, soyulmalar, dolgular, ayrilmis
kenarlar, çapaklanma, vs.

,

izin verilenler: Nokta 2.1'deki açiklamalara göre izler, noktalar.
Ürün müsteri tarafindan islenecek levhalar halinde saglandiginda izin verilmeyen kusurlar,
reddi kolaylastirmak için daire seklinde bir tutkal nokta (sari veya kirmizi- çapi 11 mm) ile
tanimlanir. Maksimum: 1 levhada 3 kusur.

5.0Çekirdekmalzeme
5.1Ortayogunlukta
elyaflevha

Deger

750 :i: 30
1,00
12

~

2200
4-11
0,05
"8

6.0 Nem ve iklime direnç i
kenar tutkali/isiya direnç

Yaprakianma

veya siyrilmalara

izin verilmez.

6 saat süreyle 75 C sicaklikta isiya direnç test edilir.

Standart
EN 323
EN 319
EN 317
EN 310
EN 310
EN 322
iso 3340
EN 120

LUXE KAPAKLARi
-Montaj ve kullanima kilavuzu-

Luxe@kapaklari yüzeyinin son derece yüksek parlakligi, bu takma islemi esnasinda
önlemlerin alinmasini gerektirir::

bazi

1. Kutuyu açmak için herhangi bir kesici, biçak veya baska
bir kesme aleti kullanmayiniz.
2.

Kapak takilana ve ayarlanana kadar koruyucu
filmi çikarmayiniz.
3. Menteselerin takilmasi esnasinda, kapagin ön kismina
herhangi bir hasar gelmemesi için kapagi düz ve temiz
bir yüzeyin üzerine yerlestiriniz.
4. Kapagin takilmasi ve ayarlanmasi sonrasinda koruyucu
filmi manuelolarak çikariniz.
5. Koruyucu filmin çikarilmasini takip eden en az 24 saat
boyunca kapagi temizlemeyiniz.
6. Kapagi yalnizca su ve hafif sabunla (azami %1 çözelti),
yumusak bir bez kullanarak yikayiniz.
7. Çözücü veya alkol gibi herhangi bir kimyasal
ürünün kullanimi kapaga zarar verebilir.
8. Herhangi bir asindirici bezin kullanimi yüzeye
zarar verebilir.

\
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AIDIMA
Referans: 1105020-01)
Siparis belgesi: 21100S07

RAPORU HAZiRLAYAN: AIDlMA LABORATUVARLARi

iSTEKTE BULUNAN:
SiRKET: GRUPO ALVIC FR MOBILlARIO, S.L.
YETKiLi: D. ANTONIO RUBIO
ADRESi: CTRA. DE ALCALA LA REAL SIN
SEHiR: 23660 ALCAUDETE (JAEN)
TELEFON: 963562002
C.I.F.: B-61.420.709

iLGi:
ÜRÜN: MUTFAK MOBiLYASI: ÇESITLI LÜKS KAPAK
TEST: MUHTEliF
ÖRNEKALIM TARIHI:
BASLAMA TARiHI:
BITiS TARiHI:

5/05/2011
9/05/2Q 11
13/05/2011

BU RAPOR, UYGUN BiçiMDE NUMARALANDIRILMIS

9 SAYFADAN OLUSMAKTADiR.

Test numuneleri, bu raporun Düzenlenme tarihini takip eden üç aylik süre boyunca AIDIMA.
bünyesinde kalacaktir. Bu sürenin sonunda, numuneler imha edilecektir: dolayisiyla ilgili
herhangi bir iddia, söz konusu süre dahilinde gündeme getirilmelidir.

,

1. TESTE TABi TUTULAN NESNENiN TANiMi VE TESHisi. TEST ÖNCESi iNCELEME
Müsteri tarafindan LÜKS KAPAK olarak teshis edilen mutfak mobilyasi kapaklariyla ayni
modeldeki parçalar.
AIDIMA numuneye

1105020-01

referans numarasiyla atifta bulunmaktadir.

2. NUMUNENiNMENSEi

c

Numune müsteri tarafindan tedarik edilmistir.

3.

iSTENEN TESTLER

~

-

Kimyasal gerilme
Soguk sivilara direnç
Çatlak mukavemeti
Yüzey saglamligi
Isik hasligi
Sieak teneere karsisinda sergiledigi davranis
- Nemli isi davranisi
- Sigaraya maruz kalmasi halinde sergiledigi davranis
- Çizilme karsisinda sergiledigi davranis
- Su buharina maruz kalmasi halinde sergiledigi davranis
- Vurus gerilmesi karsisinda sergiledigi davranis (genis çapli çelik bilye)

- Vida

4.

tutma mukavemeti

TEST, YÖNTEM VEYA PROSEDÜRÜN STANDARDA UYARLANMASi
Test yöntemi asagidaki standarda göre uygulanir:

Kimyasal direnç
Soguk sivilara direnç
Çatlamaya dayaniklilik
Yüzey düzgünlügül
isiga karsi direnç
Sicak teneereye karsi davranis
Buhar isisina karsi davranis
Sigaraya karsi davranis
Çizilmeye karsi davranis
Su buharina karsi davranis
Çarpmaya karsi davranis (büyük çapta çelik bilya)
Vidalarin eksenel çekimine karsi dayaniklilik

DIN 68 861-1:81
UNE EN 12720:09
UNE EN 14323:04
UNE EN 311:02
UNE EN 14323:04
UNE EN 12722:09
UNE EN 12721:09
UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04
UNE EN 14323:04
UNE EN 320:94

,

..

i
..

5. TEST YÖNTEMiNiN TANiMi
KIMYASAL GERILME
Bu test, numunenin normalolarak kullanilan bir dizi boyama malzemesine, bu malzemelerin
her biri için farkli
sürelerle ve belirli temas kosullari altinda temas ettirilmesinden ibarettir.
Her ürünün birkaç damlasi yüzeyin iki noktasina yerlestirilir, ve her boyama malzemesi için
belirlenen süre boyunca saat camiyla kaplanir.
Bu sürenin sonunda numuneler yikanir, asagidaki ölçüm cetveline göre herhangi bir yüzey
izinin belirlenmesi amaciyla incelenir:

Görünüm

Degerleme

. Görünür degisiklik yok
. Görünür parlaklik ve/veya renk degisimleri
. Parlaklik ve / veya renkte hafif degisiklik. Test yüzeyi
etkilenmemis.
. Güçlü iz. Test yüzeyinde degisiklik yok.
. Güçlü iz ve test yüzeyi hasar görmüs.
. Test yüzeyinin önemli ölçüde degismesi ve/veya ortadan
kalkmasi.

o
1
2

c
c(

3
4
5

Lekeleme malzemeleri sunlardir:
- Sirke (16 saat)
- Limon asidi %10 çözelti (16 saat)
- Sodyum karbonat %10 çözelti (16 saat)-Amonyak %10 çözelti (16 saat)
- Etanol %48 çözelti (16 saat)
- Sarap (16 saat)
- Bira (16 saat)
- Kola (16 saat)
- Kahve (16 saat)
- çay (16 saat)
- Kirmizi frenk üzümü (16saat)
- Süt (16 saat)
- Su (16 saat)
- Heptan (16 saat)

- Aseton (16 saat/1O saniye)
Etil butil asetat (16 saat/10 saniye)
Tereyagi (16 saat)
Yag (16 saat)
Hardal (16 saat)
Sodyum klorür %5 çözelti (16 saat)
Sogan suyu (16 saat)
Ruj (16saat)
Fenol (%0.5) (16 saat)
Tükünmez kalem mürekkebi (16 saat)
Saç boyasi (16saat)
Deterjan (16 saat)
Temizleme malzemeleri (16 saat)

,

Referans: 1105020-01i
SOGUK SIVILARA DiRENÇ

Test sivilariyla doygun hale getirilmis süzgeç kagidi yuvarlagi test yüzeyine yerlestirilir ve ters.
çevrilmis cam kaseyle kapatilir. Test sivilari sunlardir: %10 sulu çözeltili asetil< asit, aseton, %10 sulu
çözeltili limon asidi, temizleme malzemesi, kahve, dezenfektan (%0,5 fenol), mürekkep, % 48 sulu
çözelti ii etanol, konsantre süt, etil butil esetat 1:1 (V7V), zeytin yagi gaz yagi, % 10 sulu çözelti ii
sodyum karbonat ve %5 sulu çözeltili sodyum klorür, çay, iyonsuz su ve asit ve baz terlemesi.
Oda sicakliginda 16 saatlik bir test süresi sonrasinda cam ve kagit diskler kaldirilir ve geri kalan test
sivisi emici kagitla kurutulur. Test yüzeyi 16 ila 24 saat boyunca test atmosferinde tutulur. Bu süre
sonrasinda test yüzeyi ilk olarak temizleyid çözeltiyle daha sonra yalnizca suyla islatilmis temizlik
beziyle yavasça ovulur ve bunun akabinde emici bir bezle silinir.

c

«

30 dakika sonra test tabi tutulan aran muhtelif açilardan degerlendirilir. Daha sonra, muhtemel renk
solmalari, parlaklik veya renk degisiklikleri, yaRisalzararlar ve diger olasi kusurlar, asagidaki tabloda
yer alan ölçüm koduna göre degerlendirilir.

Tanim
· Degisiklik olmamistir. Test alani bitisikteki alandan farkli
degildir.
· Hafif degismistir. Test alani gözlemcinin gözüyle test alanina
isik kaynagi yansitildiginda bitisikteki alandan farkli görülebilir,
örnegin renksizlesme, parlaklikta ve renkte bozulma. Yüzey
yapisinda deformasyon, kabarma, sisme, çatlama, zedelenme
gibi degisiklikler olmamistir.

·

Orta degismistir. Test alani bitisikteki alandan fark edilir, bu

Degerlendirme
5

4

3

fark renksizlesme, parlaklik degisimi ve renkte bozulma
seklinde çesitli görüs açilarindan belirgindir. Yüzey ya.pisinda
deformasyon, kabarma, sisme, çatlama, zedelenmegibi .
degisiklikler olmamistir.

,

Belirgin degismistir. Test alani bitisikteki alandan fark ediir, bu
fark renksizlesme, parlaklik degisimi v~ renkte bozulma
seklinde çesitli görüs açilarindan belirgindir. Yüzey yapisinda
deformasyon, kabarma, sisme, çatlama, zedelenme gibi hafif
degisiklikler olmustur.

2

Güçlü degismistir. Yüzey yapisinda açik degismeler olmustur,
ve/veya renksizlesme, parlaklik ve renk degisimi olmustur,
ve/veya yüzey malzemesi veya yüzeye yapisii polyamit elyaf
bez tamamen veya kismen kalkmistir.

1

ÇATLAK

MUKAVEMETi

Test numunesinden kare testi örnekleri (250 :!:2) mm alinir ve 24 saat boyunca 70 *C
sicakligindaki bir firina yerlestirilir. Bu sürenin sonunda, oda sicakligina geçirildiginde,
örnekler çiplak gözle ve 6 kat büyütOlmüs bir biçimde incelenerek, herhangi bir çatlagin
olusup olusmadigina ve varsa bu çatlak veya çatlaklarin boyutlarina bakilir.
Sonuçlar asagidaki dereceli cetvele göre ifade edilir.
Hasar durumu

··
·

bir biçimde yayilmis

-

«

ince

çatlaklar

.

:e

-

Izole ince çatlaklar
düzensiz

«'
C

Çatlakyok

Yüzeyin muhtelifyerlerine

ii

3. Dereceye ek olarak 25 mm nin altinda, 400 mm mesafeden
görülebilen bir veya iki adet küçük çatlak
Yüzeyde yer alan ve genelolarak görülebilen çatlaklar

2

.

YÜZEY SAGLAMLlGI
Numuneden kare halinde parçalar alinir. Çelik standartlastirilmis bir silindir her parçanin
bir kenarina dairesel bir açiklik olusturacak biçimde yapistirilir. Çelik silindiri çekip
çikarmak için gerekli güç, bir çelik çekme cihazi kullanilarak ölçülür.
Yüzey Çelik Silindirini çekmek için kullanilan gücün N/mm2 cinsindeki degeri asagidaki
formüle göre hesaplanir:

ss -- AF
F= Newton cinsinden azami yük
A= mm2 cinsinden silindir yüzeyi

Bu deger en yakin 0,01 N/mm2'ye hesaplanir.
ISIKHASLlGI
Bu test, asagidaki kosullarda, bir ksenon lambasindan gelen isigin edimi altinda test
edilecek laminatin renk degisimine direncini belirler:

- Siyah

panelisisi: (65 +_3) e
- Odanin bagii nemi: %(50 +_5)
- Test süresi:
mavi yün referansi 6'nin maruz birakilan ve maruz
birakilmayan kisimlari arasindaki kontrast, gri ölçeginde, EN20105-A02
dahilinde tanimlandigi üzere 4'e esit oldugunda.

Degerleme gri ölçek sablonuna dayali olarak verilir,kontrastin gri ölçegindeki derece
4'e göre büyük, esit veya küçük olmasina göre ifade edilir.

,

i

KURU

iSiYA

MUKAVEMET

Verili ölçülere sahip bir alüminyum blok, önceden belirtilen isiya (100°C) erisecek biçimde
isitilir ve test edilecek yüzey üzerinde 20 dakika boyunca sogumasina izin verilir. Bu süre
sonrasinda, yüzeyi yumusak bir dokuyla temizleyin iz ve en az 16 saat boyunca oda sicakliginda
tutunuz. Test yüzeyi, gözlem kamerasiyla, soguk sivilara dirençle ilgili ölçümde belirtildigi gibi,
farkli açilardan degerlendirilir,
(sayfa 4).

ISLAK SICAKLlGA DiRENÇ (85 C)
Verili ölçülere sahip bir alüminyum blok;önceden belirtilen isiya (85 C) erisec~k biçimde isitilir
ve test edilecek yüzey üzerinde, damitilmis suda yumusatilmis bir naylon kumas veya bezin
arasina konularak 20 dakika boyunca sogumasina izin verilir. Bu süre sonrasinda, yüzeyi yumusak
bir dokuyfa temizleyip kurutunuz ve en az 16 saat boyunca oda sicakliginda tutunuz. Test yüzeyi,
gözlem kamerasiyla, soguk sivilara dirençle ilgili ölçümde belirtildigi gibi, farkli açilardan
degerlendirilir, (sayfa 4).

c
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SiGARA YANiKLARINA DiRENÇ
Farkli markalara ait üç adet yanan sari sigara, numune yatay yüzeyiyle tam temas edecek sekilde
yerlestirilir, sigaralar yakildiktan sonra yaklasik 10mm. lik kismi tükenene kadar yanmasina izin veriniz.
Sigaralar ilave 20mm. ye kadar yanmaya devam eder. Daha sonra tOm yüzeysek yanma kalintilari
kaldirilir ve bölge etanolla nemlendirilmis yumusak bezle temizlenir. Alan herhangi bir degisiklik
olup olmadigini tespit etmek amaciyla asagidaki degerlendirme cetveline göre çiplak gözle incelenir.

Görünüm

Degerlendirme

5
4

. Parlaklikta

3

degisiklik ve/veya hafif kahverengi leke.
. Orta seviyede parlaklik degisimi ve/veya orta seviyede

2

. Ileri seviyede

. Görünür
degisiklik
yok

kahverengi

.
yalnizca belirli görüs açilarindan

görülebilen

i

leke
kahverengi

iz, buna karsilik yüzeyde tahribat

yoktur.

1

, t

hafif

. Kabarciklanma

ve/veya çatlaklar

çiziLME DiRENCi
Çizilme direnci. yüzeyi sürekli olarak çiplak gözle görülebilecek biçimde çizen, tanimlanan
geometride baklava biçiminde bir çizme noktasi tarafindan uygulanan asgari yük cinsinden ifade edilir.
Teste tabi laminatin çizilme direnci Newton cinsinden ifade edilir.

,

J
..

SU BUHARI DiRENCi

100 mm kenarli bir örnek test numunesinden alinip kaynar su ihtiva eden bir sisenin buynuna
yerlestirilir, böylece dekoratif yüzey su buharina maruz kalir .(60 :t 2) dakika sonra, örnek kaldirilir
ve 24 saat boyunca eski halini almak üzere serbest birakilir; görünümdeki degisiklikler asagidaki
taploya göre degerlendirilir;

Zararin niteligi
Görünür degisiklik olmamistir.
Belirli bakis açilarindan görünür hafif parlaklik ve/veya
renk degisimi olmustur.
Parlaklik ve/veya renkt~ orta degisiklik olmustur.
Parlaklik ve/veya renkte önemli degisiklik olmustur.
Zedelenme ve/veya bozulma

Derecelendirme
5
4
3
2
1

«
':2:
c
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VURUS GERiLMESi KARSisiNDA SERGiLEDiGi DAVRANiS (GENis ÇAPli ÇELiK BiLYE)
Örnek, bir bilye serbest düsme test cihazinin baglama tablasina yerlestirilir. Örnek, kaplamali yüzü dekoratif
yüzeyle temas edecek biçimde karbon kagidi tabakasiyla kaplanir. Bilyenin düsüs yüksekligi 60cm olarak
ayarlanmalidir.
Çelik bilye (324.0 + 5.0)g (42.8 + 0.2) mm örnegin üzerine düstügünde, birden fazla vurusun meydana gelmesini
engellemek için bilyeyi ilk sekme sonrasinda yakalayiniz.

Çatlama belirginse veya karbon izinin çapi 10mm den fazlaysa, bilyenin elektromiklatis azaltilir ve bilye
yeniden düsürülür. Durum Böyle degilse, bilye 10cm den yüksek bir yerden düsürülür. iki vurus arasindaki
mesafeden, ve bunlarin arasindan vew örnegin kenari en azindan 50mm ölçüsünde olacak biçi.mde denenir.

:t.!
Laminatin test dahilindeki vurus direnci, bes vurus sonrasinda görünür yüzey çatlamasinin
çapinin 10mm yi geçmedigi azami yükseklik olarak tanimlanir.

olmadigi vey? iz

ViDA TUTMA MUKAVEMETi
Test Örnekleri (150x50x öz kalinlik) mm, numuneden alir. Merkez örnegin kenarinda ve cephede 2mm
çapinda delikler açilir ve her delige UNE EN 320 ye uygun biçimde bir tahta dis vidasi takilir.
Son olarak, numuneler bir dinamometreye

numuneye uygulanir.

yerlestirilir, böylece vida çekis gücü çikarmayi saglamak için

.

Vida tutma mukavemeti tüm örneklerin aritmatik ortalama degeri tarafindan N cinsinden ifade edilir.

,
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G.ALINAN SONUÇLAR
TEST
Kimyasal gerilme
Degerleme
Sinif
Soguk sivilara mukavemet (degerleme)
Çatlamaya direnç (ölçüm)
Yüzey saglamligl(N/mm2)
Isik hasligi Mavi ölçek derecesi Gri ölçek
derecesi

SONUÇ
Ruj:3
Diger:O
1B
5
5
1,3(0,1)1)
85

oc(

Kuru isiva direnc (deaerleme)
Islak sicakliaa direnc (deaerleme)

5

Siqara vaniklarina direnç (ölçüm)

3

Çizilme direnci (N)
Su buharina direnç (ölçüm)
Yüksekten düsme sonucu vurus gerilmesi (cm)
Vida tutma mukavemeti (N)
Cephe kenar

c

5
7,5
4
110
788
542

Ortalama degerler verilmistir, parantez içindeki degerler standart sapmadir.

,

,

Test veya testlerin sonuçlari yalnizca test edilen nesneyi ilgilendirir.
Bu belge Laboratuvarin izni olmadan hiç bir sekilde çogaltilamaz.
c
Tarih: 17 Mayis 2011
ci:
Pilar Belanche Parido
Ham Madde Laboratuvar Kurum Sorumlusu

Jose Molla Landetty
Ham Madde Laboratuvar Teknisyeni.

,
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TUV Rheinland lGA PRODUCTS GmbH
Is Alani Ürünleri lFGB i Tüketici Ürünleri i Emission Testi
DIN EN iSO 9001/14001 uyarinca tastik edilmistir.

rüv

Rheinland

G»

LGA~
Genau. Richtig.

Bir kaplanmis levhanin emisyon testleri
Bilesen testi
Müsteri

Alvic, Carretera de Alcala la Real sin 23660 Alcaudete

TestRaporNo

3028120-AT1

Testnumunesi

Front.Trend

(Jaen) Ispanya

-A60-eng
Lacguer T18411 White HG, tedarikçi sirket Alvic,

Siparis no: 178331/255/101

, YAKLASiK

50cmx60cm

Müsteri hakkinda bilgi
Tasarim örne!!1

Melamin

kagit kapli, bir tabaka poliüretan

ve bir saydam baz tabaka ve

saydam polyester tabakalarindan olusan MDF Cila UV isinla kurutulmustur.

Tasarim arka

Melamin kagitla kapli MDF

Görevlendirme tarihi

14 Temmuz 2011 (TÜV Rheinland Mobilya Test Laboratuvar, Herford, Bayan Anker)

Teslim

19 Temmuz 2011 (hava yastikli folyo ve kartonlu sarili)

Testin baslangici

20 Temmuz 2011, 1 m3 oda içinde

Degerlendirme RAL-GZ 430 (Alman Kalite Güvence ve Sertifikasyon Kurumu), versiyon Nisan 2008 kosullarina tabidir.

Test

Sartlar

Formaldehit

Diger aldehitler
Volatil organik
bilesenlerin
emisyonu
(VOC)

0.05 ppm (yasal sinir degeri:0.1 ppm)

i

i

< 60 Mg/m

CMRmaddeler(kanserojen,mutajen,üremesistemiiçin
zehirli)
Maks. 3 gün sonra: K1, K2, M1, M2, Rf1 VE 2 Re1 VE 2:
Toplam <10 ug/m
Maks. 28 gün sonra Belirlenmedi ( <1 ug/rrr»
Maks. 28 gün sonra VOC:
Tanimlanamayan VOC dahil
Toplam VOC (TVOC C6- C16): s 600 liglma
Toplam

Koku emisyonu

SVOC (TSVOC > Ci6

- 80

Test sonucu

Yorum

<0.005 ppm

Sart yerine
. getirildi

<1 pg/m (15 gün
sonra)
gün sonra: < 1
ug/m'
15 gün sonra: Her
biri < 1 pg/m'

Sartyerine
getirildi

-

i

getirildi
Sart
yerine

15 gün sonra:
2 pg/ms3 < 1 ug/m3

Sart yerine
getirildi

1.8

Sart

,

ligIm'

Maks. Düzey 3: Belirgin, rahatsiz etmeyen koku (ortalama
deger)

1) VOC= uçucu organik bilesenler
2) TSVOC= toplam yari uçucu organik bilesenler
3) VOC bilesenler için eke basiniz (sayfa 3 teki tablo)
lGA tarafindan aksi onaylanmadikça bu test raporu ancak kisaltilmamis, orjinal biçim ve ifadelerle
yayimlanabilir ve kullanilabilir. Bu test raporu bireysel test örnegi üzerinde yapilmis tek inceleme sonucunu içerir ve seri
üretimde tüm ürünlerin kaliteleri hakkinda genel geçerli bir degerlendirme sunmaz. Test raporu içerigi konusunda Almanca
metin geçerli olacaktir.
.
l:SofBinesVlFGB_Komsumguetert2011/Auflrage
Nurnberg/EMISSIONSPRUFUNGE
UNDEN/N/NoUa Kiichen
ldhne/Bericht/2011/3028120-AT1_A60-eng-Alvic.doc
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TUV
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Emisyon

D-90431 Nornberg Tel: +49 (O) 911 655-5643.
-5603 E-Mail-konrad.huetischrnann@de.tuv.com
htt:/Iwww.tuv.com.lsafeiy

Testi Tillystrafla
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Fax: +49 (0)911 655

Sirket merkezi ve sicil yeri: Nürnberg, HRB 26013 Sirket
Müdürleri: Yük. Müh. Jorg Mahler. lsletmeci Dr. Jorg
Schfflsser Vergi No: 21675715/1213 Ust-IdNr

DE811835490

TÜV Rheinland

TUV Rheinland lGA PRODUCTS GmbH
Is Alani Ürünleri lFGB / Tüketici Ürünleri / Emission Testi
DIN EN iso 9001/14001 uyarinca tastik edilmistir.

@

LGA~
Genau. Richlig.

6zet:
RAl-GZ

430 uyarinca formaldehit,

diger aldehitler, VOC

ve kokuya iliskin tüm emisyon sartlari yerine getirilmistir.

Nürnberg, 19 Eylül 2011 (Almanca versiyonu n çevirisi)

TUV Rheinland lGA Products Gmbh-lFGB / Tüketici

Ürünleri Emisyon Testi
Dr. Chifcttan Schelle ChemisK

Uzman
Yük. Müh. Konrad Hubschmann (FH)

Ek
Tablo: Emisyon testl~ri için CMR maddeler ve VOC baslica içerikler

,

i

rüv

TUV Rheinland LGA PRODUCTS GmbH
Is Alani Ürünleri LFGB i Tüketici Ürünleri i Emission Testi
DIN EN iso 9001/14001 uyarinca tastik edilmistir.

19 Eylül 2011 tarih ve 3028120-AT1-A60-eng

Rheinland

@

LGA~
Genau. Richtig.

sayili Test Rapor Eki

Müsteri:

Alvic, Carretera de Alcala la Real sIn, 23660 Alcaudete

Test numunesi:

Front Trend Lacguer T18411 White HG , tedarikçi sirket Alvic

(Jaen), Ispanya

Tablo: CMR maddeleri ve emisyon testleri VOC bilesenleri
VOC tekli bilesen

CAS no

CMR maddeler (kat 1 ve 2)

VOC (C6

2 gOn sonra
(pg/m3)

15 gOn sonra
(In pg/m3)

>1

<1

- C16)

Toluen

108-88-3

1- Metoksi-2-propanol

107-98-2

Benzaldehit

100-52-7

<1

Toplam VOC (C6-C16)

SVOC

(> C16

- C22)

1

<1

2

2

2

3

(yari uçucu)

WOC 4} (>C6)
67-64-1

Aseton
tert-Butilmetileter

1634-04-4

3

3

Metilasetat

79-20-9

2

1

4)VVOC = çok ucucu organik bilesenler (degerlendirmeye

~

katilmamistir)
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BAYİLERİMİZ
FABRİKA MERKEZ
Bekir Saydam Cad. No:21 Pancar – Torbalı / İzmir
Tel: 0232 864 17 78 Faks: 0232 864 16 15
İZMİR ŞUBE
Aydın Hatboyu Cad. No:518 Karabağlar / İzmir
Tel: 0232 265 25 25 Faks: 0232 207 75 75
İSTANBUL
Önder Özgen
Tel: 0532 523 83 64
ANKARA
Ans Sipahi İnş Mob Boya Bilg Paz Danışmanlık San Ve Tic Ltd Şti.
Mutlukent Mh. Binsesin Sit.1979 Cd. 2071 Sk. No:4/A Ümitköy / Ankara
Tel: 0312 348 50 61 Faks: 0312 348 50 63
DİYARBAKIR(Doğu-Güney Doğu Bölge Bayi)
Yön-Med Medikal Gıda Temizlik İnş Tas San Ve Tic Ltd Şti
Turgut Özal Bulvarı Mevlana Halit Mah 355 Sok No:1
Devlet Hastanesi Karşısı Bayındırlık / Diyarbakır
Tel: 0412 257 55 57 Faks: 0412 236 30 00

AYDIN
Yükseller Ağac Ürn Hırd Ve Mob Aks San Ve Tic Ltd Şti.
Karaçay Mah 187 Sok No:13 Nazilli / Aydın
Tel: 0256 313 23 35 Faks: 0256 313 52 50
ÇANAKKALE
Oytunlar Orm. Ürn. İnş. Nakl. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.
Cevat Paşa Mah. Piri Reis Cad. No: 97/C Çanakkale Tel:
0286 217 60 70 Faks: 0286 213 58 38

Adres

: Bekir Saydam Cad. No:21
Pancar - Torbalı / İZMİR
Telefon : +90 232 864 17 78
+90 232 864 17 79
Faks
: +90 232 864 16 15
E-Posta : info@egepres.com.tr
Web
: www.egepres.com.tr

ERZURUM
Ermosan Mobilya Ltd.Şti.
Sanayi Çağlayan Mah.Isuzu Plaza Arkası Erzurum
Tel: 0442 214 15 54 Faks: 0442 242 94 69
KOCAELİ
Bostanlar İnş.Malz.Ve Orm.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti.
Sırrıpaşa Mah.İstiklal Cad.No:226 Derince / Kocaeli
Tel: 0262 239 16 27 Faks: 0262 229 47 89
UŞAK
Boyacı Orman Ürünleri-Mehmet Boyacı
Yeni San Sit 1 Sk No:9/A Uşak
Tel: 0276 227 40 71 Faks: 0276 231 22 26
YALOVA
Yalova Laminat San Tic Ltd Şti Kirazlı
Altı Yeni San Sit No:77 Yalova
Tel: 0226 825 33 57 Faks: 0226 825 33 58

