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VISWA LAB AKTĐVĐTELERĐ HAKKINDA ĐLERLEME RAPORU
Viswa Lab Singapur, Singapur Hükümetinin bir kurumu olan PSB tarafından ISO 9001:2000 onaylanarak
kalite sertifikasını almıştır. ISO ana müfettişi bu denetlemeyi yaparken uygun olmayan en ufak bir nokta bile
bulamamıştır. Viswa Lab Singapur faaliyete geçtiği zamandan beri, Houston’da çalışan kıdemli personelin
devamlı katılımı sağlanmıştır. Denetleme ve belgelendirme için denetleme acenteleri sadece kısa bir zaman
içerisinde tutulan bazı kayıtları yeterli görmelerine rağmen Viswa Lab ‘ta tüm prosedürler, kalite sistemleri ve
kayıtlar ilk günden itibaren muhafaza edilmiştir.
Çok iyi bilinir ki, MARPOL Annex VI, numune kaplarının sadece 400 ml olmasını öngörmektedir. Var olan
Viswa Lab kapları ise 500 ml kapasiteliydi. Singapur CP60 düzenlemeleri 750 ml kapasiteli numune kabı
talep etmekte olduğundan. Viswa Lab artık 750 ml kapasiteli kaplar çıkarmaya başlamıştır. Bu kaplar kare
şeklinde olacak ve üzerlerinde etiket bulunacaktır. Bu etiketlerin üzerinde etiketlerin tamamen çıkmasını
engelleyecek kesim yerleri bulunacak ve ayrıca çok güçlü bir yapıştırıcı kullanılacaktır. Kaplar kendiliğinden
kilitlenebilir olacak ve kabın açılması için bir girişimde bulunulması halinde kilit kırılacak ve kabın açılmaya
çalışıldığı anlaşılacaktır. Bunlara ek olarak, kabın ve kapağının üzerine gerektiğinde kullanılmak üzere ek bir
kilitleme mekanizması için iki adet ilave bölüm koyulacaktır. Bu kapların dizaynı benzersizdir ve herhangi bir
sızıntı olması nerdeyse imkansızdır. Bu kaplar sarsıntıya karşılık balonlu poşet içine konulacak ve daha
sonra kargo poşetine konulacaktır.
Sadece Singapur’da geçerli olan CP60 düzenlemeleri içine girebilecek, var olan 500 ml lik kaplar
hususunda, yeniden test edilmek üzere yeterli numune olduğu sürece bu sorun olmayacaktır. Yeni kaplar
gönderilmeye başlanılmıştır. Var olan kaplar kullanıldığında bu yeni kaplar eskilerinin yerini alacaktır.
Saygılarımla,
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