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TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Kimyasal Yapısı      : Düşük molekül ağırlıklı poliakrilik madde 

 

Kullanma Yeri        : Pancar şekeri fabrikaları şerbet  buharlaştırıcıları 

 

Kullanma Amacı     : Kuru madde içeriği (Brix) % 14-16 olan sulu şerbete (thin juice) direkt olarak      

                                  ilave edilerek koyulaştırma sırasında buharlaştırıcılarda  taş oluşmasını   

                                  önlemek. 

İhtiyaç Miktarı      : +- %30 toleranslı 5.000 Kg 

 

Teslim Yeri          : Fabrikamız malzeme Ambarı 

 

Teslim Tarihi        : Tamamı  Ağustos 2018 (33.hafta) 

Ambalaj Şekli        : 250 veya 1000 kg'lık varillerde teslim edilecek. 

 

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 : Teklifle birlikte verilecek 1 kg'lık örneğin analizi Şeker Enstitüsünde 

yaptırılarak fiziksel özellikleri ve aktivitesi tespit edilecektir. Bu analiz sonucu, teklif mektubu ile 

birlikte fabrikamıza sunulacaktır.  

 Malın tesellümü fabrikamız ambarında (Suluova/Amasya) yapılacaktır. Gelen varil sayısının % 

10 'u açılarak herbirinden alınacak numuneler karıştırılarak 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. Engeç 1 ay içerisinde uygun olan mal firma tarafından temin edilecektir. Firma isterse 

teslimattaki numune alma ve analiz sırasında bir temsilcisini bulundurabilecektir. 

 

Teklifle Birlikte  : - Kimyasal ve fiziksel özellikler (Şeker Enstitüsü analiz raporu) 

istenecekler           - FDA belgesi ,Gıda Sanayiinde kullanılmaya uygun olduğunu  gösterir resmi belge  

                               - Kullanma talimatı 

                               - Önerilen dozaj 

                               - Referans listesi 

                               - 1 kg örnek 

 

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. 

 


