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PANCAR YÜZDÜRME SUYU KÖPÜK ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE                               

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

Konu  :    

     Fabrikamızın 2018/2019  kampanyası ihtiyacı olan ±  % 30 toleranslı 20.000 kg Pancar Yüzdürme 

Suyu Köpük Önleyici   satın alınmasıdır. 

Kullanma Yeri ve Amacı  : Pancar yıkama ve yüzdürme suyu ile su arıtımında köpük oluşmasını  

                                               önlemek amacıyla kullanılacaktır. 

İhtiyaç Miktarı                 : ± %30 toleranslı…. 20.000 Kg 

 

ÖZELLİKLERİ              

Yapısı          : Iyonik olmayan, Alkilen Oksit Polimerleri, Yağ asitleri, Yağ asiti esterleri  

                                             veya  karışımları olacaktır. 

Fiziksel Durumu             : - 20 C ye kadar sıvı halde bulunacaktır. 

Çözünürlük                     :Soğuk suda kolayca dağılabilecek beklemekle faz ayrılmayacaktır. 

Etkin PH Aralığı            : 6,5 – 8,5  PH aralığında etkin olabilecek.Sisteme verildiğinde etkisini uzun    

                                            süre  koruyabilecektir. 

Çalışma Sıcaklığı           : 0 – 30 C dir. 

Yoğunluk            : 0,920 – 0,108  (20 C de) 

Teslim Tarihi                 : Tamamı Ağustos 2018 (33.hafta)teslim edilecektir. 

Teslim Yeri                    :  Fabrikamız Malzeme Ambarı 

Ambalaj Şekli                :Uluslararası standartlara uygun 200 veya 1.000  kg lık PP ambalajlarda.                                                      

Etiket      :Herbir ambalajın üzerinde ürünün adı, raf ömrü , üretim tarihi ve türkçe  

                                      açıklamalı  etiket olacaktır. Ayrıca herbir etiketin üzerinde büyük harflerle  

                                      KÖPÜK ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE – SU ARITIMI İÇİN ibaresi 

                                      bulunacaktır. 

 

     Çevre ve Orman Bakanlığı ,30.07.2005 tarih ve 25538 sayı ile yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları 

Kontrolü Yönetmeliği “ gereğince ,imalatçı firma ürün ambalajını geri almakla yükümlüdür.  

 

Örnek Alma ve Analiz:  

Malın tesellümü fabrikamız ambarında  yapılacaktır. Gelen varil sayısının % 10’u açılarak herbirinden 

alınacak numuneler  karıştırılarak 1’er kg’lık 2 kavanoza ayrılacak, 1 adedi fabrikamız laboratuvarında 

analiz edilecek, 1 adedi Şeker Enstitüsüne  gönderilmek  üzere  muhafaza edilecek Laboratuvarımız 

tarafından yapılacak analiz sonucu örneği uygun olduğu saptandıktan sonra tesellüm edilecektir.Örneğe 

uygun olmayan mal tesellüm edilmeyecektir. 

 

Teklifle Birlikte : Kimyasal ve fiziksel özellikler , ürünün kimyasal yapısını, mineral yağ içerip  

                              içermediğini gösterir analiz belgesini    

                             FDA belgesi, Gıda Sanayiinde kullanılmaya uygun olduğunu gösterir  resmi  belge 

                             - Önerilen dozaj ve kullanma talimatı 

                             - Güvenlik bilgi formu, kalite güvencesi 

                             Referans Listesi (Özellikle kullanılan şeker fabrika adları) 

                             1 kg örnek (Analiz için önceden gönderilecektir.) 

 

Açıklama :Analiz raporları olumlu olmasına  rağmen  ilk partinin fabrikasyon uygulamasında 

                         Olumlu sonuç alınamayan kimyasalın fiziksel özellikleri, görünüşü ve kimyasal yapısı  

                         bakımından teklifteki numunesine uymayan partiler reddedilecektir. Reddedilen parti  

                         tüm masraflar firmaya ait olmak üzere en geç bir ay içerisinde uygun olanlarla  

                         değiştirilecektir. Partilerde prim uygulaması yapılmayacaktır. 


