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Rozwi¹zania dla dzisiejszych problemów

PIGMENTY WTR¥CENIOWE

Pigmenty i Produkty Specjalne to dzia³ Barwników i Farb Ferro. Firma ferro opracowa³a, produkuje i sprzedaje 
barwniki, szk³a specjalne i specjalne materia³y pow³okowe.

W przemyœle ceramicznym, firma Ferro s³ynie w ca³ym œwiecie ze swoich innowacyjnych, barwnych produktów 
o wysokiej jakoœci.
Szczególnie pigmenty wtr¹ceniowe tworz¹ po³yskuj¹ce czerwone, b³yszcz¹ce pomarañczowe i intensywne ¿ó³te 
kolory w masach ceramicznych lub szkliwach, ulepszaj¹ce tradycyjne spektrum kolorów dostêpne w ceramice.
Pigmenty wtr¹ceniowe s¹ wyj¹tkowe ze wzglêdu na ich chemiczn¹ i termiczn¹ stabilnoœæ. To zapewnia zarówno 
wysoki poziom bezpieczeñstwa produkcji jak i op³acalnoœæ.

Zasada wtr¹ceniowoœci  jaskrawe pigmenty s¹ stabilne poprzez zwi¹zanie w kryszta³ach odpornych 
termicznie i chemicznie

Pigmenty wtr¹ceniowe osi¹gaj¹ w szkliwach jaskrawe odcienie ¿ó³ci, czerwieni i pomarañczu, poprzez zawartoœæ 
zwi¹zków Cd-Se-S. Odznaczaj¹ siê one bardzo ograniczon¹ stabilnoœci¹ chemiczn¹ i termiczn¹, wiêc zosta³y one 
wbudowane w praktycznie obojêtne, bezbarwne kryszta³y krzemianu cyrkonu, na drodze bardzo z³o¿onego 
chemicznego procesu syntezy. W rezultacie, barwniki wtr¹ceniowe s¹ porównywalne pod wzglêdem chemicznym 
z czystymi kryszta³ami krzemianu cyrkonu.

Mniejsza zawartoœæ kadmu 

Jedn¹ z zalet kadmowych pigmentów wtr¹ceniowych jest fakt, ¿e tylko bardzo ma³a iloœæ kadmu jest konieczna 
do uzyskania ¿¹danego koloru. Tak ma³a iloœæ kadmu jak 0,1%wag. wystarczy ju¿ do osi¹gniêcia mocnego koloru. 
To odpowiada 1/20 iloœci kadmu potrzebnego do osi¹gniêcia takiego samego koloru w tradycyjnych szkliwach 
kadmowych.

1000-krotnie mniejsza wymywalnoœæ kadmu

Wymywalnoœæ kadmu ze szkliwa barwionego pigmentami wtr¹ceniowymi jest bardzo ma³a. Z testów w/g ISO 6713 
na wymywalnoœæ kadmu wynika, ¿e uwolnienie kadmu ze szkliw zawieraj¹cych pigmenty wtr¹ceniowe jest 1000 
lub wiêcej razy mniejsze ni¿ w przypadku konwencjonalnych bezkadmowych szkliw.

Barwniki wtr¹ceniowe do szkliw

Pigment

230 416

230 508

230 616

230 634

270 496

270 497

270 527

Kolor

Cytrynowo¿ó³ty

Pomarañczowy

Marchewkowy

Mandarynkowy

Jaskrawy ognistoczerwony

Bordowy

Ognistoczerwony

Stabilnoœæ w wypale
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C

Pozosta³oœæ na sicie 45 m

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

µ

Barwniki wtr¹ceniowe do kamionki i naczyñ sto³owych

Stabilnoœæ w wypale
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C

Pozosta³oœæ na sicie 45 m 

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

µ
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InstantColor: Rozpraszalne pigmenty wtr¹ceniowe
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PIGMENTY WTR¥CENIOWE
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Pigment

230 942

230 952

230 954

239 942

270 944

270 950

279 944

Kolor

Pomarañczowy

Intensywnie ¿ó³ty

Intensywnie pomarañczowy

Pomarañczowy

Intensywnie czerwony

Intensywnie czerwony

Intensywnie czerwony

Stabilnoœæ

w wypale
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C
odo 1350 C

Pozosta³oœæ 

na sicie 32 m

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

µ

Pod³o¿e

Szkliwa kamionkowe

Szkliwa kamionkowe

Szkliwa kamionkowe

Kamionka i naczynia sto³owe

Szkliwa kamionkowe

Szkliwa kamionkowe

Kamionka i naczynia sto³owe

Sk³ad szkliwa / masy w % wag. (wartoœci standardowe)

Tlenek

SiO2

B O2 3

Al O2 3

CaO

ZnO

MgO

Na O2

K O2

Szybko-wypalane, transparentne

60

2

9

12

10

2

1

4

Przy pomocy naszych pigmentów wtr¹ceniowych, mo¿na uzyskaæ jaskrawe ¿ó³te, pomarañczowe i czerwone 
szkliwa i masy ceramiczne do naczyñ sto³owych, ceramiki artystycznej, p³ytek i przemys³u sanitarnego.
Ka¿dy pigment wtr¹ceniowy zosta³ zoptymalizowany dla specyficznego pod³o¿a, zarówno w celu u³atwienia 
klientowi wyboru jak i sprostania wymaganiom jakoœciowym.
Do barwienia szkliw porcelitowych, polecamy te barwniki, które na trzecim miejscu numeru produktu maj¹ cyfrê 0. 
Do kamionki i naczyñ przeznaczone s¹ barwniki z cyfr¹ 9 na trzecim miejscu, poniewa¿ te pigmenty zosta³y 
zoptymalizowane do tego konkretnego zastosowania. Testy jakoœciowe oraz dopuszczaj¹ce produkt do obrotu, 
zasta³y oczywiœcie równie¿ opracowane specjalnie dla konkretnego pod³o¿a. Szczegó³owe warunki 
przeprowadzania testów s¹ okreœlone na odpowiednich kartach produktowych, które mog¹ byæ dostarczone 
na ¿yczenie klienta.
Dla uzyskania optymalnych efektów, nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych wskazówek, co prowadzi 
do ulepszenia jakoœci tych produktów:
+ Pigmenty wtr¹ceniowe s¹ miêdzy sob¹ mieszalne oraz mieszaj¹ siê z innymi cyrkonowymi i br¹zowymi 

barwnikami. W celu zintensyfikowania odcieni czerwonych i br¹zowych, mo¿na dodaæ pigmentu 
wtr¹ceniowego w celu osi¹gniêcia ¿¹danego koloru. 

+ Systemy szkliw zawieraj¹ce o³ów, wapñ, cynk, bor lub cyrkon sprzyjaj¹ kolorystyce pigmentów 
wtr¹ceniowych. 

+ Silnie alkaliczne szkliwa redukuj¹ intensywnoœæ kolorów barwników.
+ W celu unikniêcia mechanicznego zniszczenia pigmentów wtr¹ceniowych podczas przygotowania szkliwa 

zalecamy dodanie barwnika, kiedy do koñca czasu mielenia pozosta³o jedynie 5% ca³kowitego czasu 
mielenia.

+ Œwietliste i intensywne kolory mo¿na osi¹gn¹æ przez zastosowanie pigmentów wtr¹ceniowych Instant Color, 
które s¹ sporz¹dzone w oparciu o wspó³czesn¹ technologiê i maj¹ dodatkow¹ zaletê - ³atwoœæ mieszania.

+ Do produkcji modnych, naturalnie barwionych naczyñ porcelitowych i artyku³ów gospodarstwa domowego, 
zalecamy u¿ycie barwnika 270 527.

+ Dla kamionki i naczyñ sto³owych nadzwyczajna stabilnoœæ pigmentów wtr¹ceniowych jest szczególnie 
widoczna przy odcieniach pastelowych.

+ Barwniki wtr¹ceniowe podnosz¹ stabilnoœæ podczas ponownego wypa³u odcieni zawieraj¹cych czerwieñ 
cyrkonowo-¿elazow¹, szczególnie w przypadku czêœciowej wymiany.

+ Barwniki wtr¹ceniowe przedstawiaj¹ dobr¹ stabilnoœæ wypa³ow¹ nawet w warunkach wypa³u redukcyjnego. 

Informacja techniczna przygotowana na podstawie oryginalnych 
materia³ów producenta Inclusion Pigments 08/03
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