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İLGİLİ KISIM ÜRETİM 
TARİH:  

SİPARİŞ NUMARASI:  
 

  

VİSKOZİTE DÜŞÜRÜCÜ    KİMYASAL MADDE TEKNİK   ŞARTNAMESİ 

 

 

1-Konu  :    

     Fabrikamızın  2018/2019 kampanyası ihtiyacı olan ± % 30 toleranslı 15.000 kg Viskozite Düşürücü 

Kimyasal Madde  satın alınmasıdır. 

 

2-Kimyasal Yapısı  :  Sülfosüksinat esaslı yüzey aktif maddelerinin özel bir kombinasyonu. 

 

3-Kullanma Yeri    : Pancar şekeri fabrikaları Kristal, Orta ve Son Şeker pişirim kazanları. 

 

4-Kullanma Amacı: Kuru madde içeriği (Brix) % 88-94 olan lapalara direkt olarak ilave edilmek 

suretiyle yüzey gerilimini azaltarak akışkanlığı sağlamak ve köpük oluşmasını önlemek. 

 

5-İhtiyaç Miktarı    :  % 30 toleranslı 15.000 kg 

 

Özellikler               :     pH (%10’luk çözelti): 7.0-7.5 

 

                           Görünüşü: Sarı-Kahverengi akışkan sıvı 

                 

                                     Çözünürlük: Su ile her oranda karışabilecek 

  

                                     Çalışma sıcaklığı: Max. 85 C 

 

                                     Toplam Aktif  Madde:  % 62  olacaktır 

 

Teslim Yeri             : Fabrikamız Malzeme Ambarı 

 

Teslim Tarihi          : Tamamı Ağustos 2018 (33.hafta) tek parti halinde 

 

 

Ambalaj Şekli ve Etiket:  

 

200 kg’lık saç varillerde. Herbir ambalajın üzerinde büyük harflerle ‘’VİSKOZİTE DÜŞÜRÜCÜ 

KİMYASAL MADDE’’ ibaresi, raf ömrü, üretim tarihi ve gerekli güvenlik önlemlerini içeren 

uluslararası  standartlara uygun orijinal etiket 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 (Suluova / Amasya) yapılacaktır. Gelen varil sayısının % 10’u 

açılarak herbirinden alınacak numuneler 1’er kg’lık 2 kavanoza ayrılacak, 1 adedi fabrikamız 

laboratuvarında analiz edilecek, örneğe uygun olup olmadığı saptanacaktır. Diğer örnek itiraz halinde 

Şeker Enstitüsünde analiz yaptırmak üzere fabrikada saklanacaktır. Verilen örnekten daha az aktif olan 

mal bütün masraflar firmaya ait olmak kaydıyla uygun olanla değiştirilmek üzere iade edilecektir. En 

geç 1 ay içerisinde uygun olan mal firma tarafından temin edilecektir. Firma isterse teslimattaki numune 

alma ve analiz sırasında bir temsilcisini bulundurabilecektir. 
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Teklifle Birlikte İstenecekler: Kimyasal ve fiziksel özellikleri gösterir analiz raporu 

    Gıda Sanayiinde kullanılmaya uygun olduğunu gösterir  resmi  belge 

    Kalite Güvencesi (ISO 9001) 

    Önerilen Dozaj ve Kullanma Talimatı 

    Referans Listesi 

    1 kg örnek (Analiz için önceden verilecektir.) 

 

* Kullanılacak köpük önleyici Melastan maya üretimine engel olmayacak kimyasal içerikte olacaktır.      

   Firmalar Köpük söndürücü ürünlerinin melastan maya üretimine engel olmayacak özelliğini   

   belgeleyecek MSDS belgelerini teklifle birlikte vereceklerdir.                   

 

Kabul , Penalite ve Red Sınırları:  

 

Şartnamede belirtilen özellikler baz kabul edilmek suretiyle; 

 

Kabul Sınırı: Aktivite değeri en az aktivite baz değeri kadar olacaktır, % 3’ye kadar olan sapmalar 

penalitesiz kabul edilecektir.  

 

Penalite Sınırı: Aktivite değeri baz değerden düşük olup, % 3’den fazla sapma olduğu durumda her % 

1 sapma için birim fiyatın % 1.2 ‘si oranında penalite uygulanacaktır.  

 

Red Sınırı: Aktivitesi  baz değerden düşük olup % 10’dan fazla sapma olduğu durumda mal 

reddedilecektir. Ayrıca fiziksel özellikleri, görünüşü ve kimyasal yapısı bakımından teklifteki 

numunesine uymayan partiler de reddedilecektir. 

 

Reddedilen mal tüm masraflar firmaya ait olmak üzere en geç 1 ay içerisinde uygun olanla 

değiştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


