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1.   Obiectul comenzii 
Firma Deutsche-Amphibolin-Werke Dr. Robert-Murjahn-Institut GmbH din 64372 Ober-Ramstadt 
a însărcinat Kuststoff-Institut Lüdenscheid cu verificarea capacității de curațare. 
Sarcina Kunststoff-Institut Lüdenscheid a fost să verifice capacitatea de curățare pe diverse medii 
la două acoperiri diferite, conform KIMW 004. 
 
2.   Materiale puse la dispoziție 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid i s-au pus la dispoziție pe 13 iulie 2011 următoarele probe: 

- 1x acoperire pe folie de PVC din: „Premium Clean” 
- 1x acoperire pe folie de PVC din: „Vopsea latex mată rezistentă la frecare” 

 
2.1   Pregătirea probelor 

Probele verificate (imaginea 1) au fost decupate pe o suprafață de minim 35 x 73 mm și 
condiționate timp de 24 h în climat normat conform DIN 50 014 – 23/50-2. 
 

 
Imaginea 1:  Exemplu pentru probele puse la dispoziție (zonele de verificat marcate cu roșu) 
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2.2   Perioada verificării 
Verificările s-au efectuat în săptămâna 30 a anului 2011. 
 
3. Verificarea capacității de curățare conform KIMW 004* 
Verificarea s-a efectuat în conformitate cu norma KIMW 004 cu 7 medii diferite. Mai întâi, fiecare 
din mediul de verificare a fost aplicat prin ștampilare pe probe. Corpurile de probă au fost 
depozitate după aplicarea mediului de verificare timp de 24 h într-un climat normal. După aceea, 
s-a efectuat o curățare automatizată a probelor. S-au utilizat următoarele aparate / reglaje / medii 
pentru verificare: 
- Aparat de verificare: crocmetru de la firma SDL Atlas (CM-5; AATCC) 
- Curse:   10 curse 
- Lungimea cursei:  50 mm 
- Apăsarea:   9 N 
- Țesătură de verificare: Verificare cu țesătură umedă (apă deionizată, câte 1 ml per  

verificare) 
- 1 strat TIC crocmetru 50 x 50 mm conform ISO 105-F09 
- 2 straturi cârpă de polișat DuPont Sontara (50 x 50 mm) 

-    Medii:   - Coca Cola (etichetă roșie) 
     - suc de portocale (concentrație 100%) 
     - cafea instant Jakobs Krönung Gold, 3 g la 100 ml apă clocotindă 
     - soluție transpirație mână conform BMW PR 506 
     - cremă pentru mâini conform VW PV 3964 
     - cremă protecție solară conform VW PV 3964 
     - marker text albastru (Stabilo Boss Original) 
-    Aparat pentru aplicare: ștampilă tip trodat® PRINTY4912 
     (clișeu ștampilă 12 x 40 mm, 50-60 shore A) 

 
Evaluarea s-a realizat imediat după verificare într-o cabină de lumină conform normei tipului de 
lumină D65 coroborată cu BMW PR 506, cu următoarele date caracteristice (tabelul 1): 
 

Date caracteristice Stare Exemplu 

9-10 Stare bună Fără resturi ale mediului de 
verificare 

8 Stare bună Resturi minime ale mediului 
de verificare 

7 Impresia calitativă nu a fost 
influențată semnificativ 

Ușoare resturi ale mediuliui 
de verificare 

6 Conturare caracteristică 
optică și haptică 

Evidențiere vizibilă a mediului 
de verificare 

5 
Conturare caracteristică 

optică și haptică 
inacceptabilă 

Evidențiere puternică a 
mediului de verificare 

Tabelul 1:  Date caracteristice de evaluare a capacității de curățare 
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4. Rezultatele capacității de curățare conform KIMW 004* 
În tabelul 2 este indicată evaluarea capacității de curățare conform KIMW 004. În cazul probei 
„Vopsea latex mată rezistentă la frecare”, după curățarea cu ajutorul crocmetrului s-au putut 
observa resturi ale acoperirii pe cârpa de bumbac. 
 

Mediu de verificare Datele caracteristice ale 
probei „Premium Clean” 

Datele caracteristice ale 
probei „Vopsea latex mată 

rezistentă la frecare” 
Coca Cola (etichetă roșie) 10 7 

Colorare vizibilă 
Suc de portocale 

(concentrație 100%) 10 8 
Colorare vizibilă 

Cafea instant (Jacobs 
Krönung Gold, 3 g la 100 ml 

apă clocotindă) 

7 
Colorare vizibilă 

6 
Colorare vizibilă 
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Mediu de verificare Datele caracteristice ale 
probei „Premium Clean” 

Datele caracteristice ale 
probei „Vopse latex mată 

rezistentă la frecare” 
Soluție transpirație mână 

conf. BMW PR 506 10 10 

Cremă pentru mâini conform 
VW PV 3964 10 10 

Cremă protecție solară conf. 
VW PV 3964 

7 
Diferență de luciu vizibilă 9 
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Mediu de verificare Datele caracteristice ale 
probei „Premium Clean” 

Datele caractersitice ale 
probei „Vopsea latex mată 

rezistentă la frecare” 
Marker text albastru (Stabilo 

Boss Original) Colorare vizibilă Colorare vizibilă 

 
Tabelul 2: rezultatele verificării 
 
 
Indicație: 

* Procedură de verificare neacreditată 
a) Rezultatele verificărilor executate au valabilitate exclusiv pentru elementele/mostrele puse la 

dispoziția Kunststoff-Institut. 
b) Acest raport de verificare este permis a se multiplica numai complet, o multiplicare parțială a 

acestui raport nu este permisă fără aprobarea K.I.M.W. NRW GmbH, 58507 Lüdenscheid. 
c) Numai raportul semnat electronic sau editat și semnat are valabilitate. 
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