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KOLEKCJA VN

Informacja przygotowana na podstawie oryginalnych materia³ów 
producenta  FERRO 09/04 IT/OT/1.16/wyd-2/10.04

Kolekcja VN

G³ówne zastosowanie 
Te bezo³owiowe farby s¹ zalecane do dekorowania pojemników na kosmetyki i perfumy.

Sk³ad chemiczny
Farby tej kolekcji nie zawieraj¹ dowolnych dodatków metali ciê¿kich  Pb, Cd, Hg i Cr (VI).
Wyj¹tkami s¹ zawieraj¹ce kadm farby: zielona, ¿ó³ta, czerwone i pomarañczowe (oznaczone * poni¿ej), które 
wymagaj¹ obecnoœci pigmentów kadmowych aby dostarczyæ kolory, na które jest zapotrzebowanie na rynku.
Jakkolwiek, do szk³a dekorowanego za pomoc¹ tych kadmowych farb na stosunkowo ma³ej powierzchni, 
zawartoœæ metali ciê¿kich w produkcie jest zgodna z ca³kowit¹ iloœci¹ okreœlon¹ w Dyrektywie Unii Europejskiej 
dotycz¹cej opakowañ 94/62/EC.

Zakres mieszalnoœci farb w obrêbie kolekcji
Poni¿ej wymieniona lista produktów nie jest wyczerpuj¹ca. Da szybki przegl¹d po g³ównych dostêpnych kolorach.
W celu uzyskania informacji na temat dostêpnoœci tych produktów, proszê kontaktowaæ siê z naszym lokalnym 
dzia³em obs³ugi klienta.

Kolor Numer

Zielony

Zielony

Niebieski

Kobaltowy niebieski

¯ó³ty

Czarny

Br¹zowy

Ciemnoczerwony

Czerwony

Pomarañczowy

Bia³y

Topnik

Lodowy  imitacja trawienia

VN 1301

VN 1306

VN 2305

VN 2301

VN 3301*

VN 4300

VN 6301

VN 7301*

VN 7300*

VN 7315*

VN 9320

VN 821

VN 9301

Te farby s¹ mieszalne ze sob¹ w obrêbie kolekcji. Zalecamy przeprowadzenie wstêpnych testów przed 
przeprowadzeniem produkcji z mieszankami z tej kolekcji, szczególnie dla mieszanek kadmowych farb 
czerwonych i ¿ó³tych z innymi farbami.
Nasz serwis techniczny oferuje pe³n¹ us³ugê pomiaru koloru na ¿yczenie klienta.

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej (C.o.E.)
-7 -1C.o.E. mierzony na podstawie systemu fryt wynosi 91 (+/-4) *10 K . Ten system jest odpowiedni dla wiêkszoœci 

zwi¹zków chemicznych stosowanych do produkcji butelek szklanych sodowo-wapiennych. 
Dla dekorowanych butelek, które musz¹ wytrzymaæ silne ciœnienie wewnêtrzne lub znaczne naciski mechaniczne, 
zalecane jest przeprowadzenie prób wstêpnych, takich jak testy rozrywania ciœnieniowego, w celu zapewnienia 
zgodnoœci z wymaganymi standardami.

Zalecane warunki wypa³owe 
o oOd 580 do 600 C (1075-1110 F) w cyklu trwaj¹cym 1-1,5 h, z okresem przetrzymania 10 min.

oFarby z tej kolekcji strac¹ po³ysk jeœli bêd¹ wypalane w temperaturze powy¿ej 600 C.
Zalecamy atmosferê utleniaj¹c¹ w celu uzyskania optymalnego wygl¹du, po³ysku i jaskrawoœci  koloru po wypale. 
Wa¿ne jest zapewnienie dobrej wentylacji i efektywna ekstrakcja gazów pochodz¹cych ze spalania i produktów 
rozk³adu medium.
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ETC sp. z o.o.
ul. Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Œw.
tel.: 41 26 36 810
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