SNF – Controlul calitatii
produselor finite

Acelasi proces de productie este folosit de fiecare data pentru fiecare
produs in parte, furnizand un lot care este rezultatul :
- pregatirii reactivilor (materiilor prime) in rezervoarele de preparare,
- reactiei chimice in reactoarele de polimerizare,
- succesiunii de operatii de finisare, cum ar fi uscarea, distilarea,
evaporarea, etc. (in functie de tipul de produs).
Pentru fiecare lot de fabricatie, se preleveaza o proba reprezentativa,
care este transmisa laboratoarelor de control al calitatii.
SNF realizeaza un control de 100% asupra produselor finite. Toate
loturile produse sunt prin urmare sistematic controlate in laboratoarele
noastre de analize ; nu folosim nici o metoda statistica care ar rezulta din
prelevarea unor probe la intamplare, cu riscurile care ar decurge din
aceasta, la livrarea unor produse care nu sunt conforme.
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Produsele noastre sunt fabricate conform unor procese tehnologice bine
definite, a caror eficienta este masurata prin indicatori specifici.

Metodele analitice de determinare ale SNF pot fi
consultate de clienti, pe baza unei simple solicitari.
Produsul este definit total prin specificatii care
constituie o garantie contractuala in ceea ce priveste
calitatea produsului livrat. Specificatiile pot fi
consultate de clienti, pe baza unei simple solicitari.
Probele de produs analizat sunt arhivate si pastrate
pentru o perioada cel putin egala cu durata de viata a
produsului. Toate rezultatele analizelor efectuate sunt
inregistrate pe suport electronic si arhivate.

Probele arhivate si rezultatele analizelor efectuate pot fi transmise
clientului, pe baza unei proceduri de solicitare specifica (mai ales in
cazul unei reclamatii referitoare la calitatea produsului livrat).
Toate aceste date pot fi gasite de asemenea direct la fata locului, la
sediul Andrezieux, prin intermediul auditurilor efectuate de client.
Pe baza comparatiei intre rezultatele analizelor obtinute si
instructiunile de control din caietele de sarcini, conducerea
laboratorului hotaraste direct daca produsul analizat este :
 conform (C) : caz in care produsul este livrat sau depozitat,
 neconform (NC) : caz in care produsul este imediat marcat cu
o eticheta colorata si separat, pentru a preveni utilizarea sau
livrarea sa din greseala.
Prin sistemul nostru de identificare si trasabilitate este astfel posibil ca
in orice moment sa stim daca un produs finit este sau nu conform.
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Acest control sistematic al calitatii este efectuat :
 de catre personal de laborator instruit si autorizat pentru
activitatile specifice posturilor respective,
 prin metode de analiza SNF (proceduri de referinta, pe baza
repetabilitatii prevazute in sistemul de control al calitatii) si
conform ansamblului de instructiuni din specificatiile tehnice
pentru fiecare produs.
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