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5) KsİtEN TEKNİK şARTNAıı,|ESİ

1. Açık formülü C6H4 (CH3)2 molekü| ağır|ığı 1O5,17 olmalıdır.
2. Minimum o/o 99'luk ve yoğunluğu 0,85 g/ml (2O C?e) olmalıdır.
3. En faz|a 5 (Beş)Lt.'lik şişelerde ambalajlanmlş olmalıdır.
4, Malzemenin bileşimindeki xylene izomeri oranı o/o 98,5-99,5 arasında olmalıdır.
5. İçerdiği su oranı o/o 0,0!-0,02 arasında olmalıdır.
5. İçerdiği Ethylebenzene oranı maksimum o/o 4-5 olmalıdır.
7. Bileşimindeka Toluene oranl max. o/o 0,1 olma|ıdır.
8. Kükürt oranl max. o/o o,oo3 olmalıdır.
9. Üretici tarafından verilen sertifikası teslim edilmelidir.
1o, Tekliflerde üretici, marka, kod ve ürün adı yanında belirttiğimiz özellikler yaz|lmalıdlr.
yazılmayan teklifler değerlendiri|meyecektir. Farklı özel|iklerde ürün veya alternatif ürün
teklif edilmemelidir. Ürüne ait katalog veya broşür teklif öncesi laboratuarımıza teslim
edi|meli yada teklif zarflna konulmalıdır. İhale sonrası en iyi birinci ve ikinci fiyatl teklif
eden firmalar numunelerini |aboratuarımıza etiketleyerek teslim etme|idar. Referans kabul
edilmeyecek, ürün özell|klerinan kontrolü Ve Verimlilik testi laboratuarlmızda yapllacaktlr.
Numunesi teslim edilmeyen teklif|er değerlenctirilmeyecektir. Numunelerin
değerlendirmesi 1 hafta içerisinde yapılacaktır. onaylanmayan ve tüketilmeyen
numuneler derhal iade alınmalıdır. İade alınmayan numuneler saklanmayacak ve
sorumluluk kabul edilmeYecektir. Onaylanan numuneler teslimata kadar tutu|acaktır.
onaylanan numunesinden ürün teslim etmeyen firma hakkında yasal işlem yapılacaktır
11. Bütün kimyasal maddeler için ürün güvenlik formu verilmesi zorunludur.
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