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PRODUKTY EFEKTOWE

Przedstawiamy pa le tê  ko lorowych granu la tów e fek towych,  barwników granu lacy jnych 
i granulatów krystalicznych (graniti).

Poprzez mieszanie ró¿nych produktów, mo¿na osi¹gn¹æ interesuj¹ce efekty. 

Dla uzupe³nienia, oferujemy równie¿ specjalne surowce, tlenki i b³yszcz¹cy barwnik 268 300.

Wskazówki dotycz¹ce zastosowania dla kolorowych granulatów efektowych, barwników granulacyjnych 
i granulatów krystalicznych.

Wszystkie produkty mog¹ byæ ³atwo domieszane do przygotowanej masy szkliwa. Nie powinna ona byæ 
przesiewana po dodaniem granulatu.

W celu unikniêcia osadzania siê, polecamy zastosowanie 0,1-0,2% wag. œrodka przeciwdzia³aj¹cego osadzaniu 
SC FC 624 w trakcie przygotowywania masy szkliwa. Nale¿y jak najbardziej unikaæ nacisków mechanicznych 
(m³yn kulowy), w przeciwnym razie rozk³ad wielkoœci ziaren mo¿e ulec zmianie. 
Do nanoszenia natryskiem, polecane s¹ nastêpuj¹ce rozmiary dysz:
Dla kolorowych barwników granulowanych  dysza > 2 mm,
Dla granulatów efektowych i granilii  dysza > 3 mm.
W zale¿noœci od ¿¹danego efektu barwy i powierzchni, mo¿e byæ u¿yty jeden lub wiêcej granulatów. Wszystkie 
granulaty s¹ odpowiednie do szkliw kamionkowych i porcelitowych.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e lepkoœæ stopionego szkliwa podstawowego ma du¿y wp³yw na zachowanie siê 
granulatów krystalicznych podczas miêknienia.

Bezo³owiowe barwne granulaty efektowe* 

Nasze granulaty efektowe specjalnie opracowane jako dodatek do szkliw ceramicznych i mieszanek graniti. S¹ one 
wstêpnie wypalane i w ten sposób s¹ stabilne w wodnych zawiesinach szkliwa, jak równie¿ w suchych 
mieszankach graniti.

Dodatek:               0,5 - 9.0 %wag.
Rozmiar cz¹stek:  0,1 - 1.0 mm.

Nasza kolekcja zawiera nastêpuj¹ce produkty:

Nr produktu

41 475 GR

42 246 GR

43 557 GR

44 117 GR 

45 164 GR

46 523 GR

47 319 GR

49 868 GR

Kolor

zielony

niebieski

¿ó³ty

czarny

szary

czerwonobr¹zowy

czerwony

bia³y

Barwniki granulowane do efektu nakrapiania w szkliwach.

Ta nowa kolekcja barwników zosta³a opracowana jako dodatek do szkliw ceramicznych w celu osi¹gniêcia efektu 
nakrapiania.

Barwniki granulacyjne s¹ odpowiednie do ceramiki artystycznej i u¿ytkowej.

Dodatek:               0,5  8,0% wag.
Rozmiar cz¹stek: GR = 0 - 250 µm
                             GS = 250 - 400 µm
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Oferujemy nastêpuj¹ce barwniki:

Informacje przygotowane na podstawie oryginalnych materia³ów 
producenta Ferro 08/03

Nr produktu

219 975 GR

229 977 GR

229 993 GR

239 976 GR

249 003 GR

259 985 GR

269 984 GR

279 978 GR

279 992 GR

299 986 GS

Kolor

zielony

niebieski

turkusowy

koœæ s³oniowa

czarny

Szary

br¹zowy

czerwony

brzoskwiniowy

Bia³y

Granulaty krystaliczne

Granulaty krystaliczne  zwane równie¿ graniti - s¹ pokruszonymi i klasycznymi frytami szkliwnymi. 
W celu uzyskania specjalnych powierzchni mo¿na dodaæ 30g  50 559 GY do 100 g szkliwa.

Dodatek:              5,0 - 12,0 %wag.
Rozmiar cz¹stek: 0,1 - 0,4 mm

Nr produktu

50 559 GY

59 568 GY

Kolor

Bezbarwny

Bia³y

Powierzchnia

Matowa do b³yszcz¹cej 

Matowa do b³yszcz¹cej

Surowce i tlenki

Nr produktu Opis Dodatek

238 494 Gruboziarnisty rutyl; domieszany 
do szkliwa

0,5  5 %wag.

238 512 Drobny rutyl; zmielony z szkliwem 
da je  matow¹ powierzchn iê ,  
domieszany do szkliwa daje drobne 
nakropienia na powierzchni 

0,5  5 %wag.

248 028 Tlenek molibdenu,  mo¿e byæ 
z m i e l o n y  z e  s z k l i w e m  l u b  
domieszany do szkliwa

0,5  2 %wag.

268 300 B³yszcz¹cy barwnik, domieszany do 
szkliwa

10  15 %wag.

298 026 Tlenek cyny, mielony ze szkliwem 1  8 %wag.
1218 638  Tlenek miedzi Dodatek uzale¿niony jest od ¿¹danej 

intensywnoœci koloru.2228 471 Tlenek kobaltu
238 497 Wêglan manganu

3268 530 Tlenek manganu
268 534 Tlenek ¿elaza

1 Produkt szkodliwy Xn, R 20/22, 36/37/38,
2 Produkt szkodliwy N, R20, 43, 50/53, 
3 Produkt szkodliwy Xn, R 20/22. 
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ETC sp. z o.o.
ul. Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Œw.
tel.: 41 26 36 810
fax: 41 26 36 813
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