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Додаток №8

Тендерному комітету Філії «ПВРЗ» АТ
«Укрзалізниця»
Інформація про технічні характеристики предмета закупівлі
(технічна специфікація; перелік технічних вимог)

№
п/п

Предмет
закупівлі
Код
ДК021:2015

Найменування
товару (марка,
тип, вид) або
еквівалент

1

44810000-1

Емаль ПФ-115
(біла RAL
9016)

2

44810000-1

Емаль ПФ-115
(зелена RAL
6005)

3

44810000-1

Емаль ПФ-115
(червона RAL
3020)

Креслення, конструкторська документація, ГОСТ,
ДСТУ, ТУ, технічні характеристики
1. Колір покриття емалі: повинен знаходитись в
межах допустимих відхилень, встановлених
зразками стандарту RAL або контрольними
зразками кольору, затвердженими в установленому
порядку:
- червоний – RAL 3020;
- зелений – RAL 6005;
- білий - RAL 9016;
-жовтий – RAL 1023;
- чорний – RAL 9005.
2. Зовнішній вид покриття: після висихання емаль
повинна утворювати гладку, однорідну без
розшарування, віспин, потьоків, зморшок і
сторонніх включень поверхні.
3.
Блиск
покриття
за
фотоелектричним
блискоміром, під кутом нахилу 450, не менше: 50%
4. Умовна в’язкість за віскозиметром типу В3-246 з
діаметром сопла 4 мм при температурі
(23,0±0,5)°С, для емалей:
- червоної, чорної – 60-100 с;
- інших кольорів 80-120 с.
5. Масова частка нелетких речовин, для емалей:
- білої– 62-68 %;
- зеленої – 64-70 %;
- жовтої - 62-70 %
- чорної – 49-55 %;
- червоної – 52-58 %.
6. Ступінь розведення до в’язкості 28-30 с, не
більше: 20 %.
7. Ступінь перетиру не більше: 25 мкм.
8. Покривна здатність висушеної плівки не більше,
для емалей:
- білої– 100 г/м²;
- зеленої – 60 г/м²;
- жовтої – 100 г/м²;
- червоної – 120 г/м²;
- чорної – 30 г/м².
9. Час висихання до ступеню 3 при температурі
(23,0±2,0)°С не більше, для емалей:
- червоної – 48 год;
- інших кольорів – 24 год.

Од.
виміру

Кіл-ть
товару

кг

90,00

кг

12
500,00

кг

200,00

4

44810000-1

Емаль ПФ-115
(чорна RAL
9005)

5

44810000-1

Емаль ПФ-115
(жовта RAL
1023)

10. Еластичність плівки при вигині не більше: 1мм.
11. Міцність плівки при ударі на приладі типу У-1
не менше: 40 см.
12. Твердість покриття:
за маятниковим приладом типу ТМЛ (маятник А)
не менше, для емалей: 0.1 відносних одиниць;
або за маятником Кенинга, с., не менше 40.
13. Адгезія плівки не більше: 1 балів.
14.
Стійкість
покриття
при
температурі
(20,0±2,0)°С до статичного впливу води не менше:
2 год.
15. Стійкість покриття до статичного впливу 0,5
%-ного розчину миючого засобу, за температури
(30-40)°С, не менше: 15 хв.
16.
Стійкість
покриття
при
температурі
(20,0±2,0)°С
до
статичного
впливу
трансформаторного мастила не менше: 24 год.
Спосіб застосування емалі ПФ-115 призначеної
для роздрібної торгівлі
Емаль
ПФ-115
призначається
для
фарбування металевих, дерев’яних або інших
поверхонь, які піддаються атмосферному впливу,
та для фарбування всередині приміщення.
Перед призначенням емалі розбавляють до
робочої в’язкості сольвентом по ГОСТ 10214-78,
уайт-спіритом (нефрасом-С4-155/200), скипидаром
або їх суміщу в відповідності 1:1 до маси,
ксилолом по ГОСТ 9410-78.
Емаль
ПФ-115
наносять
методом
розпилення або пензликом на суху, попередньо
очищену від пилу, жирових та інших забруднень,
іржі, окалини поверхню.
Витрати емалі на одношарове покриття в
залежності від кольору 100-180 г/м².
Емаль зберігають в щільно закритій тарі,
оберігаючи від вологи та прямих сонячних
променів.

кг

9
000,00

кг

250,00

* або еквівалент товару (технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні
відповідати вимогам зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники
ніж зазначені в цій документації).
Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови
його зберігання не порушені
Рік виготовлення –2019 р.
Фасування: бачки 50 кг
Технічна частина ТОВ «УКРРЕСУРС-КР» обов’язково містить інформацію
щодо надання гарантійних зобов’язань з якості, що постачається протягом
строку, який передбачено нормативною документацією на даний ТОВАР,
але не менше 15 місяців з моменту поставки товару на склад покупця.
«Інформація ТОВ «УКРРЕСУРС-КР», щодо застосування заходів із захисту
довкілля»: Цим зобов’язуємось застосовувати заходи із захисту довкілля і
підтверджуємо, що наша діяльність відповідає вимогам діючого
природоохоронного законодавства.

Директор

Безсмертний Д.О.

