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ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
 
  Η εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, απαιτεί την αξιόπιστη χωρίς 

λάθη επικοινωνία του παρόχου υπηρεσιών ( βαφείο ) & του πελάτη. 

Για την αποφυγή των λαθών της «κακής» επικοινωνίας & όχι µόνο, θα πρέπει να 

συµπληρώνετε ένα ερωτηµατολόγιο, κάθε φορά που θα στέλνετε εξαρτήµατα για 

βαφή. Στόχος µας είναι η : 

 

1. Αποφυγή σφαλµάτων κατά την βαφή.  

2. Αποφυγή επανάληψης σφαλµάτων που έχουν να κάνουν µε τον σχεδιασµό,  

     επιλογή χάλυβα, κατασκευή και χρήση των εξαρτηµάτων. 

3. ∆ιευκόλυνση της έκδοσης πιστοποιητικού της θερµικής κατεργασίας.  

4. Τήρηση αρχείου θερµικών κατεργασιών µε τις ανάγκες των συνεργατών µας. 

 

 

Το ερωτηµατολόγιο & οι επεξηγήσεις του, θα δίδονται τόσο στα γραφεία 

τιµολόγησης χαλύβων & βαφείου, όσο & από το site µας στο internet,  

uddeholm.gr 

 

Επίσης θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι, σε περίπτωση µη συµπλήρωσης 

του ερωτηµατολογίου & για λάθη θερµικής κατεργασίας που οφείλονται σε λαθεµένη 

ή ελλιπή ενηµέρωσή µας, την ευθύνη θα έχει ο πελάτης. 

 

                                                                                              Φιλικά, 

                                                                                                 

                                                                                           Ι. Σιδέρης  



Το έντυπο παραδίδεται µε την παραλαβή του υλικού προς θερµική επεξεργασία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :……………………………………………………………………………………………………………………………………...         ΤΗΛ.:……………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………………….                  ΑΡ.∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:…………………………………………………………………………………….

ΠΟΙΟΤΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΩΝ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχετε καθαρίσει τουλάχιστον 2mm από κάθε ΜΑΥΡΗ πλευρά ;

Κατά την κατασκευή έχετε χρησιµοποιήσει ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑΒΡΩΣΗ  ;

Έχετε ΚΟΛΛΗΣΕΙ ή ΓΕΜΙΣΕΙ ήΤΣΙΜΠΗΣΕΙ το εξάρτηµα ;

Αν ναί, κάνατε προθέρµανση και  απόταση ;

Έχουν κάποια από τα εξαρτήµατα σας ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ :                              

(µικρά πάχη, ακµές χωρίς ράδια, υπόγειες τροφοδοσίες, µεγάλες ασυµµετρίες κλπ)

Αν ναί, παρακαλώ υποδείξατε κατά την παραλαβή

Πρίν τις τελικές διαστάσεις για βαφή, κάνατε ΑΠΟΤΑΣΗ  ;

                                                  (για να έχουµε ελεγχόµενες διαστασιακές µεταβολες)

Έχετε καθαρίσει (απολιπάνει) τα εξαρτήµατα ;

Μετά την βαφή τι φινίρισµα θα κάνετε ;

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑΒΡΩΣΗ

ΡΕΚΤΙΦΙΕ

ΓΥΑΛΙΣΜΑ

ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΚΑΝΕΝΑ

Έχετε ξανακατασκευάσει κάποια από αυτά τα εξαρτήµατα ;

Αν ναι, είστε ικανοποιηµένοι από την απόδοση τους ;

Αν όχι , ποιές οι συνηθέστερες αιτίες αστοχίας ;

ΣΠΑΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΦΘΟΡΑ

HEAT CHECKING

∆ΙΑΒΡΩΣΗ

ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΟΧΩΝ

ΑΛΛΗ

Γνωρίζετε για την ΚΡΥΟΓΕΝΗ ΒΑΦΗ :

Λοιπές παρατηρήσεις-σχόλια :……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                    210 4172 109 Εσωτ. 18   d.papageorgiou@uddeholm.gr

Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ                    210 4172 109 Εσωτ. 14 papadimatos@uddeholm.gr

ΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ        210 4172 109 Εσωτ. 17 stratos@uddeholm.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ:
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