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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Patrice Matthews produçăo controlando, e
Margaret Crouch como gerente de projeto.

O autor deste papel Dr. Philip Heiberger gastou a maioria seu trabalhando anos
com Dupont desenvolvendo e utilizando resinas, pinturas, adesivos, e substâncias
químicas aliadas. Em aposentadoria, ele se tornou ativo em ajuda de em-local de
companhias em países em desenvolvimento.

O revisor Patrick Raney é o Presidente de Prova Federal Laboratórios em Seattle,
Washington. que Ele foi a Federal Laboratórios testando durante mais de 20 anos.
as gamas de experięncia dele de processos de electroplating para pinturas e
camadas. que Ele é envolvida em operaçőes de hydroponic experimentais e VITA
ajudado com o papel técnico em hydroponics.

 

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding Em Pequena Escala Paint Produção



2 / 13

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. VITA informaçăo de ofertas e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam + situations. VITA deles/delas mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e um
computadorizou lista de consultores técnicos voluntários; administra a longo prazo
campo projeta; e publicou uma variedade de manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING PRODUÇĂO DE PINTURA EM
PEQUENA ESCALA

por VITA Philip Heiberger Voluntário

FUNDO

Como o amanhecer de civilizaçăo, todas as sociedades usaram cor para aumente o
aparecimento dos edifícios deles/delas, esculturas, veículos, interiores, cerâmica,
armas, e roupa. que pinturas Decorativas tęm sempre luxos caros; até o vigésimo
século eles era laboriously produzidos por artesăos em quantidades pequenas.
Recente reconhecimento das propriedades protetoras importantes de pintura
esporeada o desenvolvimento de uma variedade quase infinita de pinturas agora
disponível para quase todo decorativo, fabricando, e uso de manutençăo.

Como uso de pintura e desenvolvimento acelerados, se tornou fabricaçăo de
pintura mais Conhecimento de complex. de química, processo, engenharia, e
controle de qualidade é agora essencial. além disso, negócio bom săo requeridas
habilidades operar e administrar um pintura fabricando empreendimento.

Este papel descreve como começar ou ampliar um pintura fabricando facilidade em
um país de nonindustrial. que As informaçőes empresariais podem também aplique
o fabrica de número de outros produtos, enquanto imprimindo tintas, cosméticas,
colas e adesivos, tratamentos tęxteis, apoio de tapete, modificaçőes de papel,
detergentes, e inseticidas. Tudo requerem consideraçőes iniciante semelhantes e
técnico habilidades.

PINTURA

Usos de fim

O que săo declarados paint? Simplesmente, pintura é uma suspensăo fluida de
pigmentos finamente divididos em uma soluçăo resinosa. Embora é aplicada em
um filme líquido magro, solidifica logo. Pintura de tem muitos purposes: para
proteger contra resistir, corrosăo, e biológico ataque; separar contra calor;
retardar fogos; manter condiçőes higięnicas; controlar iluminaçăo; e, de curso,
para beautify. Porque há tantos usos de fim, há uma pintura standard nem uma
planta de pintura standard. Cada local tem jogos sem igual de clientes, propósitos,
e condiçőes para uso de pintura que deve ser considerado em planos para pintura
em pequena escala produçăo.
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De acordo com o uso de fim deles/delas, pinturas podem ser classificadas em tręs
grupos, como segue:

Comércio-de vendas ou pinturas de decorador normalmente săo empacotadas
dentro pequeno containers. que Estas pinturas que arejam secam, é caracterizada
por estabilidade de armazenamento excelente (vida de prateleira) e é vendido
dentro um largo variedade de colors. Normally aplicada escovando ou rolando,
pinturas nesta categoria incluem casa, parede interior, apare, pavimente, mobília,
celeiro e telhado, e pinturas metal-decorativas.

Manutençăo e pinturas de marinha ou fim protegem comercial e propriedade
pública contra corrosăo, desgaste, substância química, ou deterioration. biológico
Eles estăo escovando ou borrifam pinturas feitas com ar-secante ou quimicamente
catalisou resinas para prover máximo resistęncia para luz solar, umidades altas,
temperaturas extremas, ou atmosferas industriais prejudiciais. Antifouling pinta
para fundos de navio contęm leachable combinaçőes tóxicas inibir marinha
growth. que săo requeridas formulaçőes Especiais para proteger e para decorar
uma variedade enorme de estruturas, inclusive edifícios comerciais, escolas, lojas
de cadeia, edifícios de governo, instalaçőes militares, padarias, leiterias, cervejarias,
plantas industriais, utilidades, vagőes, superfície ou frotas de transporte de ar,
navios, estaleiros, barcaças, armazéns, e pavimentos de rodovia.

Fim industriais săo normalmente usados em amplas aplicaçőes onde acelera de
controlar é importante e especial protetor propriedades săo required. fim
Industriais incluem camadas para automóveis, refrigeradores, lavadoras de roupa,
maquinaria, pré-fabricado, casas, escritório e equipamento de casa, que venetian
encobre, armas, veículos militares, mobília, gabinetes, arame e cabo, impressăo
tęxtil, e apoios de tapete. Secando normalmente é levada a cabo em túneis
aquecidos ou fornos com sistemas de ventilaçăo bem-projetados.

O negócio de pintura mundial é calculado para ser um US$20 bilhăo indústria
(calculou 1989 preços), crescendo aproximadamente ŕ taxa de 3 por cento por ano
com uma mistura aproximada de

Comércio-Sales Paints - 40% Manutençăo de e Fuzileiro naval Paints - 20% Paints
Industrial - 40%

Composiçăo

O que é feita geralmente pintura Pinturas de of? consistem em pigmentos e
veículos (agendas) dissolveu ou dispersou em solventes satisfatórios. Cor e
opacidade săo providas pelos pigmentos. Muitas formulaçőes também requeira
pigmentos non-opacos, inerts freqüentemente chamado ou enchedor. Desde que
invariavelmente săo importadas matérias-primas, até 90 por cento dos custos
fazendo pintura os custos entregados săo do matérias-primas.

Companhias grandes podem fazer verniz, alkyds, e acetato de polyvinyl emulsőes.
Normalmente, os produtores químicos grandes, multinacionais ou o licensees
deles/delas vendem pigmentos, solventes, e veículos para pintar fabricantes.

Aqui săo as classes principais de matérias-primas usadas em produçăo de pintura:

Veículos de soluçăo
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Em pinturas de soluçăo, o veículo é dissolvido em um solvente para forme uma
soluçăo clara, viscosa. O pigmento está entăo espalhado diretamente no solution.
Como a pintura seca, os solidificaram veículo liga os Veículos de pigment. desta
categoria incluem óleos secantes, verniz, resinas sintéticas, verniz, cellulosics, e vinil
polymers. Tais produtos naturais como o legume e óleos marinhos obtiveram das
sementes ou louco de certas plantas e árvores ou de alguns espécies de peixe
normalmente tenha fraquezas, taxas secantes relativamente lentas incluindo,
produçăo de filmes macios, e falta de uniformidade.

Superar estas deficięncias, modificaçőes com resinas duras, foi made. verniz de
Oleoresinous săo combinaçőes de secar óleos e resinas duras que estăo " cozido "
debaixo de especificaram condiçőes. Uma categoria mais importante de resina
sintética óleo-modificada é o alkyd, uma mistura química de álcoóis de polyhydric,
phthalic, anidrido, e um ou mais óleos. Alkyds quase săo usados hoje dentro todo o
paints. solvente-baseado Tais resinas de laca como nitrocellulose ou verniz é
materiais solvente-solúveis capaz de secar rapidamente para filmes duros em
evaporaçăo do solvente.

Em todas as pinturas, reagente vários săo usados em quantias pequenas para
Catalisadores de effects. especiais (secadores) apresse a taxa de conversăo do
líquido para o estado sólido. os agentes Superfície-ativos possa ajudar dispersăo de
pigmento, possa melhorar escovando, ou possa manter colora Fungicidas de
uniformity., defoamers, ceras, pára-choques, ou săo requeridos freqüentemente os
agentes de antiskinning.

Veículos de dispersăo

Em outro tipo de veículo, as resinas estăo espalhadas em um líquido como
partículas minúsculas, esféricas, insolúveis. dispersőes Aquosas conhecida como
látex (ou emulsőes de polímero) está em uso difundido. Desde o pigmento e veículo
da pintura de látex năo pode ser misturada com água, cada componente deve ser
dispersado separadamente antes combinando com o outro.

Quando a água evapora, partículas discretas de pigmento e resina permanece
behind. Film formaçăo acontece através de fusăo do partículas de plástico que
cercam as partículas de pigmento.

Os pigmentos para pinturas de látex estăo igual a esses usadas dentro pinturas de
soluçăo convencionais. As características desejáveis de látex pinturas--correnteza
secando, facilidade de aplicaçăo, resistęncia para alcalinidade, durablilty bom,
nontoxicity, ausęncia de perigo de fumaça, aplicabilidade, umedecer superfícies, e
baixo odor--é características de + látex vehicle. por causa de baixos custos e um
difundido mas convicçăo incorreta que acetato de polyvinyl (PVA) emulsőes săo
fáceis fazer e usar, PVA é freqüentemente usado para fazer pinturas comércio-de
vendas.

Látex săo sensíveis a extremes em temperatura, para a influęncia, de eletrólito
(destilou ou água de deionized deve ser usada), para mudanças em acidez ou
alcalinidade, e para adiçőes solventes. Estes podem causar problemas industriais
sérios. Clientes de

é desapontada freqüentemente com pinturas que năo foram sujeitadas para prova
de laboratório rígida. Com controles cuidadosos e fiel aderęncia para receitas, os
problemas podem ser administrados.
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Solventes

Solventes săo líquidos voláteis capaz de dissolver ou dispersar os componentes
filme-formando (veículo, pigmento, aditivo) de pinte a consistęncia de aplicaçăo.
Solventes normalmente săo misturas. Os solventes usam em geral inclua terpenes,
hidrocarboneto (aromático e aliphatic), solventes oxigenados, e água.

Solventes săo normalmente bastante inflamáveis; os vapores também săo
explosivos, tóxico, e ar polluting. leis Locais freqüentemente limitam o uso de certo
solvents. por causa disto, pinturas água-fundadas săo freqüentemente favorecida.

Pigmentos

Săo divididos pigmentos finamente e insolúvel; eles săo brancos, pós coloridos, ou
metálicos obtiveram de acontecer naturalmente minerals. que a natureza química
deles/delas pode variar de simples inorgânico óxidos para moléculas orgânicas
complexas.

Embora pigmentos săo principalmente usados para prover cor e opacidade, eles
influenciam muitas outras propriedades de pintura. pigmentos Diferentes possa
afetar reatividade químico, taxa secante, ultravioleta, absorçăo, e facilidade de
aplicaçăo.

A relaçăo de pigmento para veículo depende dos tipos de ambos isso é usado,
como também no uso de fim desejado para a pintura. Pinturas de lustro e esmaltes
contęm relativamente baixas concentraçőes de pigmento; apartamento ou matte
terminam pinturas e livros de leitura săo altamente carregada em geral com
pigments., pigmentos aumentam a dureza e firmeza de coatings. Alguns pigmentos
săo facilmente wetted pelo veículo, enquanto outros năo săo. que UM pigmento de
wetted mal vai pinturas de produto que săo menos compacto e mais permeável a
água. As propriedades protetoras e anticorrosivas de pintura săo afetadas pelo
pigmento e o veículo.

Pigmentos săo classificados freqüentemente por cor, por exemplo,:

Brancos - dioxides de titânio e os óxidos de zinco.

Extenders - barytes, talcos, barros, gizes, e silicas. Amarelos - cromos, ferrites, ocres,
siennas, e organics.

Bluess - ultramarines, ferro, phthalocyanines, e organics.

Verdes - cromos, cromos, phthalocyanines, e organics.

Reds - óxidos férreos, dianteiras vermelhas, e organics.

Marrom - umbers, siennas, e óxidos férreos.

Preto - carbono, lampblack, grafita, preto férreo, e organics.

Metallics - alumínio, cobre, zinco, e ligas.

Uma planta de pintura típica usa muitos pigmentos, freqüentemente vários de cada
Pigmentos de category. normalmente săo providos em bolsas de papel que ao
esvaziar, causa espanando excessivo. O pó é perigoso para saúdes e Métodos de
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explosive. de controlar săo regulados freqüentemente por Pigmentos de laws.
locais ficam freqüentemente úmidos e as características deles/delas é changed.
armazenamento Seco é uma necessidade.

COMO PINTURA É FEITA

Pintura fabrica é uma sucessăo de operaçőes separadas: cru-materiais
armazenamento, misturando, dispersando, cor emparelhando, testando,
empacotando, e shipment. As tecnologias envolvidas săo o mesmo para
companhias grandes e pequenas; tamanho de grupo e volume total determine o
equipamento específico precisado.

Primeiro, normalmente săo acrescentados pigmentos ao veículo misturando o
ingredientes em um misturador de pasta. que A pasta que é formada consiste de
agregados pobremente misturados de pigmento e veículo; esta pasta é trazida a
uma delicadeza especificada e uniformidade usando um apropriado mill. " Grinding
" ou tosquiando molha o pigmento individual partículas com o veículo líquido e
mais adiante reduz o tamanho de + pigmento aggregates. Para emulsăo pinta,
como o PVAs, os pigmentos devem ser dispersados separadamente em uma
mistura de os agentes superfície-ativos e gomas hidrófilas.

A pasta normalmente é misturada mais adiante com veículo, secadores, fungicidas,
e outro additives. que é tingido entăo com dispersőes coloridas emparelhar um
padrăo de cor desejado, testou, ajustou para qualidade, e, quando satisfatório,
empacotou e transportou.

Todas as pinturas devem ser escondidas para remover caroços. Often a pintura de
tamanho é escondida quando os pacotes de vendas estiverem cheios. Em uma
planta pequena, é provável que encher seja um processo intensivo de măo-de-obra
executado por măo.

FABRICA PINTURA, OU SOMENTE VENDE ISTO?

Uma companhia pode ser mercante próspero de pinturas sem ter facilities.
industrial Os fatores críticos săo bons técnico serviço e distribuiçăo oportuna. A
companhia tem que prover um produto sem igual, ensine para o cliente como usar
o produto, e garanta uniformidade e desempenho. Sucesso de requer alto
competęncia em geral administraçăo, serviço técnico, armazém, administraçăo,
distribuiçăo, e empacotando.

Até todas as habilidades técnicas precisadas para fabrique é disponível, um
negócio de pintura deveria evoluir e deveria crescer, em lugar de comece como um
carcereiro plant. Deliberate crescimento especialmente é recomendado porque a
mistura de produto, a base de matéria-prima, o comércio, sócios, e a piscina de
trabalho qualificada é diferente em cada local e deve ser entendida completamente
antes complete fabrique é tentada.
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PRIMEIRO PASSOS

Inicialmente, a pessoa entra no negócio de pintura como um distribuidor ou como
um proprietário de uma licença de uma companhia estrangeira. Later, quando o
custo de importar produtos acabados cresceu, pode ser prudente para considere
manufacture. local pelos que A mudança é encorajada freqüentemente governo
por suas políticas de imposto, e normalmente acontece quando o custos de bens
acabado aproximam os custos mais altos de importou matérias-primas e os mais
baixos custos de măo-de-obra locais. para determinar o melhor momento para esta
mudança, calcule que 50 por cento dos custos de material importado está devido
aos custos de măo-de-obra altos dentro o industrial países.

Neste momento, é aconselhável que todas as pessoas preocupadas, o empresários
locais, consultor (veja abaixo), e apropriado autoridades de governo, junto
desenvolva um plan. empresarial Eles deva determinar o nível e cronometrando por
evoluir uma pintura robusta operaçăo industrial.

Até mesmo uma operaçăo pequena requererá um investimento inicial facilmente
bem mais de $100,000:

Plant equipamento................. $30,000 Shop equipamento.................. .10,000 Fire e
equipamento de segurança...... ...5,000 Laboratório de provę............ ..10,000
Land............................... ? Edifícios de .......................... ? escritório mobílias e materiais.....
? Miscellaneous...................... ?

Governos locais ajudam freqüentemente provendo terra grátis, temporário, taxe
alívio, capital de risco, compromissos de compra garantidos, etc. Licensors pode
prover ajuda técnica e algum internacional agęncias podem dar ajuda monetária e
técnica. Tudo estas ajudas devem ser consideradas no plano empresarial.

PESSOAL INICIANTE CRÍTICO

O próximo passo é recrutar pessoal crítico. Nesta fase, estas pessoas săo a
empresária, o gerente empresarial, e o gerente técnico. Porque sucesso depende
fortemente em técnico experimente que até mesmo o gerente técnico pode faltar,
um negócio novo necessidades os serviços de um consultor experiente.

A primeira pessoa em ser recrutada ou identificou é o empresário. Porque o
negócio de pintura năo é um capital intensivo indústria, nisto é entrado facilmente
com instalaçőes limitadas e com resources. limitado como resultado, muitos
ingęnuo ou undercapitalized empresários que năo aceitaram ou reconhecer a
complexidade do negócio ou subestimou as dificuldades de produçăo, perdeu o
investimento deles/delas.

O empresário normalmente tem acesso a capital, conhece o habitante ambiente
empresarial, e é influente em círculos de governo. Seleçăo do negócio de pintura
insinua conscięncia particular de a pintura precisa do país. no que O empresário
provavelmente é condiçőes íntimas com muitos desses envolvidas no edifício,
fabricando, construçăo, e indústrias de transporte; e com muitos dos funcionários
envolvidas no exército e serviços setores do governo.
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O gerente empresarial administra a contabilidade de custos, enquanto
comercializando, e distribuiçăo funciona, e o gerente técnico, um experiente e
cientificamente treinou o indivíduo, administra o laboratório, comprando, e
operaçőes industriais.

Năo importa como competente a administraçăo empresarial pode ser, é necessário,
do mesmo começo, ter um gerente técnico com expertise. forte O gerente
empresarial deveria ser um superior em cargo pessoa capaz de manter controle
cheio do técnico funçőes igualam quando houver pressăo de autoridade mais alta
para altere um product. Em áreas onde matérias-primas săo caras ou duro vir, há
freqüentemente pressăo para fazer substituiçőes isso poderia provar desastroso.
Podem ser feitas Substituiçőes de , se tecnicamente razoável e laboratório testou.
Como o negócio cresce, estas responsabilidades săo compartilhadas e săo
delegadas.

Na indústria de pintura, a funçăo de compra requer técnico decisions. Porque
devem ser importadas matérias-primas, o custo de estas influęncias de materiais o
custo da pintura. Labor, warehousing, distribuiçăo, empacotando, vendendo
despesas, e relacionado custos podem responder por menos que 10 por cento do
produto final. Entăo, a funçăo de compra é crítica a success. que é uma funçăo
técnica porque freqüentemente săo feitas substituiçőes, devem ser fixados padrőes
e devem ser mantidos, devem ser coordenados horários com fabricar, e devem ser
ajustadas fórmulas para utilizar matérias-primas disponíveis. Por estas razőes, é
comprar entre as responsabilidades do gerente técnico.

PLANTE EXIGĘNCIAS

Local

Em antecipaçăo de crescimento posterior, deveria estar uma área de terra maior
obtida que é precisada imediatamente. O local deveria estar dentro um zona
industrial com acesso bom para instalaçőes de transporte, molhe, e utilities. deveria
ser distante de qualquer residencial area. deveriam ser isoladas Todas as estruturas
no local e expansível. Precisada será uma área industrial, um armazém incluso, um
escritório e laboratório construindo, e uma área de armazenamento solvente.
Deveriam ser armazenados materiais perigosos subterrâneo e a água provisăo
deveria ser adequada para extinguir fogos.

Exigęncias de poder iniciais deveriam ser capazes de pelo menos um dez-dobra
expansion. Water exigęncias também deveriam incluir uma emergęncia proveja
para controle de fogo.

Equipamento

Năo há nenhuma diferença de desempenho entre uma companhia grande caro,
alto-capacidade, misturador de alta velocidade e uma companhia pequena 200-
litro (L) tambor de aço equipou com um mixer. Dedicated portátil, equipamento
caro só está normalmente justificado quando trabalha custos săo altos e horários
de produçăo săo pesados e inflexíveis. Uma companhia deveria comprar o
equipamento que está prontamente disponível e affordable. fica crucial entăo para
operar isto como habilmente como Equipamento de possible. está terminado
prontamente disponível o novo ou mercados de maquinaria usados.
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Raramente vá uma companhia nova requeira tanques maior que 1,200 L. Vários
200-L tambores de aço, um ou dois 400-L tanques, e talvez um 1,200-L tanque será
adequado para um iniciante. Dois ou tręs portátil misturador de hélice e um
misturador de remo industrial devem suffice. Para comerciam de vendas, um
moinho de seixo e um vertical híbrido moinho de bola deveria ser adequado. Se fim
de lustro industriais săo seja feita, um moinho de 3-rolo pequeno poderia ser
incluído. Alto-viscosidade de

pinturas podem requerer pressăo ou dispositivos de filtraçăo centrífugos.

QUALIDADE-CONTROLE LABORATÓRIO

Uma falácia que penetra a indústria de pintura é aquele pode comprar tecnologia
ou transplanta uma receita de um país para outro. Isto pode trabalhar se as
matérias-primas nunca variam, se o equipamento é idęntico, e se o equipamento de
aplicaçăo do cliente é idęntico ao do usuário original. Desde que matérias-primas
fazem varie, săo modificados processos, e os usuários levam liberdades com o
procedimentos de aplicaçăo, o fabricante de pintura deve ser capaz para modifique
cada produto e adapte para uso local.

Săo especificados padrőes com tolerâncias para todas as categorias de paint. Em
produtos comércio-de vendas, as tolerâncias săo mais largo que para industrial e
produtos de manutençăo. por exemplo, um ligeiramente pintura de casa branca
fora-colorida pode ser aceitável, mas um ligeiramente pintura automóvel fora-
colorida năo é. UM ligeiramente mais ou menos pintura de parede viscosa pode ser
administrada na hora de aplicaçăo, mas até mesmo uma partida leve da viscosidade
exigida de um spray esmalte pode fechar uma planta de assembléia.

Padronizaçăo é a chave a sobrevivęncia empresarial; toda pintura deve ser testada
e deve ser autorizada pelo fabricante de pintura para se encontrar as
especificaçőes estabelecidas pelo provedor e o cliente. Mas matérias-primas nunca
săo uniformes; o processo de dispersăo é variável, freqüentemente incerto; e cor
emparelhar é erratic. Isto meios que todo grupo de pintura, se importou ou
fabricou localmente, tem que ser testada e aprovou ou modificou para se encontrar
estabelecido Padrőes de standards. podem incluir tais variáveis como cor,
viscosidade, sólidos, lustro, opacidade, tempo secante, adesăo, e resistęncia de
corrosăo.

Controlar qualidade de produto, é precisado de um laboratório, adequadamente
equipada, e corre por pessoas treinadas. Nenhum fabricante de pintura, năo
assunto como pequeno, pode funcionar sem um laboratório. que é equipada com
instrumentos adequados e aplicaçăo adequada instalaçőes, (por exemplo, armas
de spray, barracas de spray, imergem tanques, escovas, etc.), testar matérias-primas
entrantes e ultrapassando terminaram produtos. Equipamento exigido pode incluir
viscometers, equilíbrios, e balanças, colorímetro, glossmeters, equipamento de
spray, fornos, artigos de vidro de laboratório, equipamento de escritório, e
calculators. There tenha que ser os empregados capaz de usar estas ferramentas e
interpretar os resultados, como também alguém (inicialmente, o técnico gerente)
capaz de contratar, treinando, e os administrar.
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Os relatórios do laboratório devem ser objetivos e precisos. Se năo săo conhecidas
especificaçőes de um produto, o grupo deve ser retido do mercado até o pessoal
de marketing determina um disposition. apropriado por exemplo, um ligeiramente
produto de muito-fluido poderia ser utilizada ajustando a pressăo de spray; ou um
esmalte assando muito-lento poderia ser adaptado usando um fogăo mais alto
temperature. desde que estas mudanças devem ser feitas pelo cliente, săo
discutidas as circunstâncias que causam a divergęncia e um aceitaçăo negociou.

QUALIFICADO E PESSOAL DE NONSKILLED

Um dos deveres mais importantes do gerente técnico é recrute, treine, e desenvolva
os especialistas técnicos. Even em pequena escala pinte eventualmente produçăo
requer as pessoas com o seguinte habilidades técnicas:

Formulators - um ou mais para cada indústria servida. FORMULATORS deva ser
pessoalmente aceitável ao cliente é técnico staff. Formulators tem que trabalhar de
perto com o pessoal de cliente e equipamento em ordem desenvolver e adaptar
produtos precisado por eles. No setor industrial, em particular, deve estar a relaçăo
íntimo e confortável. Freqüentemente o formulator desenvolve em um
representante de serviço técnico, atirador de dificuldade de indústria, ou inovador
de novo-produto.

Analistas de laboratório - para matérias-primas, em-processo, e qualidade control.
aproximadamente podem ser solucionadas 90 por cento dos problemas de
controle sabendo a literatura de matéria-prima completamente. Laboratório de

pessoal deveria poder ler com conforto o inglęs, alemăo, Francęs, ou espanhol.

Especialistas de dispersăo - desenvolver pastas e supervisionar dispersăo
Dispersăo de operations. é o menos reproducible processam dentro a pintura
Grupo de industry. para variaçőes de grupo em dispersăo pode afete viscosidade,
opacidade, lustro, cor, força de cor, e năo podem ser eliminadas Variaçőes de
porosity., mas eles podem ser minimizados por atençăo para detalhe, por aderęncia
para fabricar rígido, padrőes, e por ajustes apropriados.

Colora shader - supervisionar toda a cor que emparelha operaçőes

Especialista comprando - manter inventário, horário, produçăo, ajude formulators

Bibliotecário - manter registros, administre literatura files. UMA especializaçăo fonte
de informaçăo técnica é a literatura do provedor. Provedores de cru-material
provęem panfletos, manuais, catálogos, sugestionada começando receitas,
resoluçăo de problema indica, e o like. Estes deveriam ser lidas e compreendido, e
arquivou para freqüente e referęncia fácil.

Engenheiro de planta - projetar, especifique, e mantenha equipamento e administre
controle de fogo e programas de prevençăo de acidente.

Além dos gerentes e profissionais, o seguinte qualificado săo precisados de
empregados: supervisor de armazém, pintura fabricando, capatazes, capatazes de
recheio-linha, eletricista mecânico, principal principal, chefe de fogo, e o técnico de
pronto socorro. pessoal de Semiskilled inclua operadores de dispersăo, capatazes
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de troca assistentes, e (se requerida) cook. Outros empregados incluem
misturador, enchedor, warehousemen, pessoal de janitorial, carregadores,
empregadas, e cozinha ajude se preciso for.

PLANTE SEGURANÇA

Porque pintura fabricar é um empreendimento perigoso, tudo, interessada deve
estar atento do fogo, segurança, e periculosidades envolvida em fabricaçăo de
pintura. Solvent e soluçőes de resina săo tóxicas como também inflamável.
Misturando e processos de dispersăo geram eletricidade estática que
freqüentemente causa fogos ou explosőes.

Equipamento fogo-lutador apropriado deve ele fez disponível, estrategicamente
colocada, manteve, com empregados treinados dentro seu use. Pigmento controlar
é perigoso, pigmentos săo pardos, e pós é freqüentemente devem ser treinados os
Empregados de explosive. para levar a cabo tudo tarefas seguramente sem se
aventurar ou outros.

ASPECTOS DE MERCADO

Usuários

Pintura é um artigo de luxo que tem os usuários críticos com exigęncias isso difere
de lugar para colocar. Em países onde custos de măo-de-obra é produtos altos,
comércio-de vendas tęm que ter as propriedades de fácil escovando, escondendo
alto, e durabilidade extrema. Elsewhere, cor, e aparecimento é os critérios
principais. seria muito caro para duplique as propriedades primeiro-nomeadas
onde custo de măo-de-obra năo é um factor. crítico além disso, devem ser
formuladas pinturas para habitante condiçőes: clima, preferęncias de cor, materiais
e trabalho disponibilidade.

Manutençăo e fim marinhos tęm que satisfazer para padrőes internacionais. Alguns
empresas multinacionais os distribuem ao longo do world. que săo projetados fim
Industriais para usos de fim específicos. Os usuários tęm equipamento de aplicaçăo
moderno e pintar é um parte integrante do processo industrial. mais industrial săo
importados fim, mas uma companhia de pintura local que adquiriu mercado e
experięncia técnica podem considerar fabricaçăo industrial fim para determinadas
especificaçőes.

Provedores

Raramente săo fabricadas matérias-primas em países de nonindustrial porque o
fabrique de pigmentos, solventes, e resinas requerem operaçőes complexas,
capital-intensivas. Thus, é mais mais freqüentemente os produtores químicos
grandes, multinacionais que vendem estes materiais para pintar os fabricantes.
Alguns intermediários (legume óleos, verniz, alkyds, polyvinylacetate (PVA)
emulsőes) pode ser feita em Aditivo de plants. menores é usado em quantias
pequenas, mas eles săo proprietário e săo comprados dos fabricantes.

Provedores de cru-material săo uma fonte importante de informaçăo. Eles provęem
fórmulas e ajuda técnica no uso de + products. deles/delas mesmo assim, produtos
reivindicaram ser " fáceis usar " (por exemplo, emulsőes de PVA) pode ser abusada.
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Companhias multinacionais distribuem os produtos deles/delas amplamente e tęm
agentes em muitos countries. sempre é melhor para trabalhar com o agents. local
Porque empacotando e transporte é custo principal fatores, é aconselhável para
comprar de companhias localizou de forma que eles podem transportar em cima
de distâncias curtas.

Sales Channels e Métodos

Comércio-de vendas pinte saídas podem ser as comerciantes independentes ou
companhia-controlado shops. Sales encana assim deve ser selecionada com
mercado adequado knowledge. pelo que podem ser promovidos produtos Novos
rádio, TELEVISĂO, anúncios de jornal, ofertas especiais, ou localmente means.
apropriado que deveriam ser chegados os contratantes De pintura diretamente. É
necessário fazer parte da rede empresarial local adquirir os melhores resultados.

Vendas de manutençăo-pintura normalmente começam com contatos sociais.
Quando a acordo foi chegado, as pessoas técnicas de ambos o provedor e o
cliente junto tipo fora detalhes e inicia um desenvolvimento e testando programa.
para o que A companhia de pintura pode precisar importaçăo ou autoriza o
produto até um volume ou nível de habilidade é alcançada para justificar o
habitante fabrique.

No mercado industrial, a pessoa se trata diretamente de executivos fundamentais
da facilidade industrial. contatos Informais ajudam freqüentemente chave pessoas
do país ou regiăo para ganhar confiança nos empresários esforços industriais,
assim vendas crescentes.

Extensăo geográfica de Mercado

Sales pode ser limitado para um país, uma regiăo ou uma cidade grande isso é uma
populaçăo e um centro industrial. Se há mais de uma cidade, cada pode requerer
aproximaçőes de marketing diferentes. Por exemplo, pinturas para áreas litorais
diferem de pinturas usaram a altitudes altas. Satélite de planta ou armazéns locais
possa ser aconselhável, enquanto dependendo de condiçőes de trabalho.

Competiçăo

Pinturas comércio-de vendas importadas ou localmente repackaged, importou,
tamanho pinturas podem competir com produtos localmente fabricados.
Multinacional de

empresas podem estabelecer subsidiárias locais, enquanto os oferecendo um fonte
garantida de matérias-primas e auxilio técnico competente. As forças deles/delas
săo uniformidade e confiança, mas năo versatility. os empresários Locais tęm as
vantagens de habitante contatos, mais baixos custos de măo-de-obra, e um
entendendo mais íntimo de needs. local está na área comércio-de vendas que os
fabricantes locais tenha a melhor chance para conhecer competiçăo estrangeira.

Capacidade de mercado

Em muitos países só alguns pessoas podem dispor casas de paintable e compra
fabricou bens. However, porque quase tudo governos buscam melhorar o general
padrőes vivos, pintura, fabrique é uma indústria de crescimento potencial. Como
um exemplo, o + plano de negócio de fábrica pode assumir (dos melhores dados
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disponíveis) que dois por cento da populaçăo săo os consumidores de pintura e
isso em cinco anos outros dois por cento se tornarăo os usuários; assim uso dobre
em cinco anos.
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