
Niskotopliwe farby dekoracyjne do szk³a s¹ przewa¿nie stosowane do barwienia cienkoœciennego szk³a, które 
deformuje siê przy wysokiej temperaturze. Dotyczy to szczególnie szk³a oœwietleniowego, ozdobnego 
i gospodarczego.
Kolekcja 30 nie zawiera litu z wyj¹tkiem 19 166.
Jako bezlitow¹ farbê matow¹ do szk³a poleca siê 19 751.
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Niskotopliwe farby dekoracyjne do szk³a ozdobnego                           
oi gospodarczego - bez zawartoœci litu. Zakres wypa³u 520-580 C

KOLEKCJA 30

Nr Kolor Pantone (wartoœci 
zbli¿one)

Grupa I - nie zawiera 
litu

10 042 bezbarwny topnik do mieszania

11 641 zielony 349c

11 642 jasnozielony 364c

11 667 ciemnozielony 3435c

11 688 zielononiebieski 634c

12 530 jasnoniebieski 293c

12 570 jasnoniebieski 284c

12 602 bez Cd ciemnoniebieski Reflex Blue c

12 1517 bez Cd cyjan 3015c

13 440 ¿ó³ty 116c

13 464 pomarañczowy 166c

13 602 pomarañczowo¿ó³ty 1485c

14 171 bez Cd czarny Black6c

15 125 szary 430c Warm Gray 10c

16 310 ¿ó³tobr¹zowy 160c

16 311 czerwonobr¹zowy 175c

16 444 bez Cd ciemnobr¹zowy 1817c

17 395 czerwony 185c2x

17 396 ró¿owy 700c

17 417 ciemnoczerwony 187c

19 130 bia³y, kryj¹cy

19 172 bez Cd bia³a do mieszanek

77 495 bez Cd purpurowy 520c

77 496 bez Cd stary ró¿ 521c

29 610 œrodek matuj¹cy

Grupa II - zawiera lit 19 166 jedwabistomatowy

Wszystkie farby grupy I i II zawieraj¹ kadm i o³ów.
Wyj¹tki: farby 12 602, 12 1517, 14 171, 16 444, 19 172, 77 495, 77 496 s¹ bezkadmowe.

Zdolnoœæ do mieszania

Wszystkie farby kolekcji 30 mo¿na mieszaæ ze sob¹, dziêki czemu uzyskuje siê ca³¹ gamê kolorów. W przypadku 
mieszania farb bezkadmowych z farbami zawieraj¹cymi kadm nale¿y wypróbowaæ mieszankê na stabilnoœæ 
w wypale.

Druk czterokolorowy

Bardzo interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest mo¿liwoœæ zastosowania czterech farb + bia³ej do druku 
czterokolorowego: 12 1517, 13 440, 14 171, 17 417, 19 172. Nale¿y braæ pod uwagê to, ¿e te farby s¹ zasadniczo 
mniej intensywne ni¿ farby organiczne.



G
w

a
ra

n
tu

je
m

y
 j
a
k
o

œ
æ
.e

tc

Polecamy nastêpuj¹cy schemat dzia³ania:

Kolejnoœæ druku

1

Produkt Polecany dodatek 
topnika

bia³y podk³ad

2

19 172

17 417 magenta

3 12 1517 cyjan 10 042

4 13 440 ¿ó³ty 10 042

5 14 171 czarny 10 042

Temperatura o540-580 C

Medium do druku 80 820

Stosunek mieszania 10-6

Sito poliester - 120T/cm, 300 mesh/inch

Raster poliester - 40/cm, 100/inch

Farby termoplastyczne do druku czterokolorowego s¹ spreparowane w postaci gotowej do u¿ycia i nie wymagaj¹ 
dodatku topnika.

Kolejnoœæ druku Produkt

1 19 172 TH bia³y podk³ad

2 17 417 TH magenta

3 12 1519 TH cyjan

4 13 649 TH ¿ó³ty

5 14 227 TH czarny

Temperatura o540-580 C

Sito stalowe 350-400 mesh/inch lub metalizowane VA 120-140

Raster poliester - 40/cm, 100/inch

Oznaczenie

Oznaczenie

Do druku czterokolorowego i rastrowego polecamy kulkowym. Gotow¹ pastê mo¿na nastawiæ 
nasze tiksotropowe, termoplastyczne medium do wymaganej konsystencji odpowiednim 
80 1025. rozcieñczalnikiem.
Na kolor ma du¿y wp³yw powierzchnia szk³a. 
W przypadku ulepszania powierzchnia szk³a tytanem Farby kolekcji 30 wypalaj¹ siê normalnie 
lub cyn¹ mog¹ wyst¹piæ ró¿nice kolorystyczne, z wysokim po³yskiem. Do wykonania matowych 
w porównaniu ze zwyk³ym szk³em. Przy szkle float dekoracji mo¿na zastosowaæ dodatek œrodka 
na stronie traktowanej cyn¹ powstaje inny odcieñ. matuj¹cego. W zale¿noœci od warunków wypa³u 

i ¿¹danego stopnia zmatowienia polecany jest 
dodatek 20-40%.Zastosowanie
Dobre krycie farby osi¹ga siê w œrednich i grubych 

Farby zosta³y opracowane i wypróbowane warstwach. W cienkich warstwach uzyskuje siê 
do nastêpuj¹cych technik nanoszenia: transparentnoœæ, jaka jest wymagana w Ÿród³ach 

sitodruk poœredni (kalkomania) œwiat³a.
sitodruk bezpoœredni, pasty farbowe
sitodruk bezpoœredni, farby termoplastyczne

Sporz¹dzanie past i zawiesin farbowychnatrysk
malowanie maszynowe - rolkowe Wskazówk i  odnoœn ie  spo rz¹dzan ia  f a rb  
malowanie pêdzlem. do tradycyjnych metod nanoszenia opisane s¹ 

w informacji technicznej “Sporz¹dzanie past i zawiesin 
Sitodruk farbowych”.

Proporcje podczas zaprawiania
farba:medium  10 :2 ,5-4  s i todruk  Media
bezpoœredni

FERRO oferuje odpowiednie media do nanoszenia 
farba:medium  10:4,5-5 sitodruk poœredni.

rêcznego i maszynowego, tj. do natrysku, do sitodruku, 
Do sitodruku z mediami olejowymi i wodnymi s¹ 

do nanoszenia rolkami. Do kalkomanii jest 
odpowiednie nastêpuj¹ce siatki:

opracowana szeroka paleta ró¿nych mediów i lakierów 
sitodruk poœredni - 61-90 nitek/cm poliester

b³onotwórczych - Informacja techniczna “Media 
sitodruk bezpoœredni - 40-70 nitek/cm 

sitodrukowe i lakiery”.
poliester
sitodruk termoplastyczny - VA 70-100 stal.

Wypa³
Natrysk

o520-580 C (wypa³ normalny)
Fa rbê  p roszkow¹  mo¿na  wymieszaæ  ooptymalna temperatura - ok. 540 C.
z odpowiednim medium w wirówce lub m³ynie 

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

KOLEKCJA 30

2/5



G
w

a
ra

n
tu

je
m

y
 j
a
k
o

œ
æ
.e

tc

W³aœciwoœci powinny byæ stale starannie zamkniête. Przy 
w³aœciwym przechowywaniu, w zamkniêtych 

Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej opakowaniach produkt jest odpowiedni do u¿ycia co 
najmniej 12 miesiêcy od daty produkcji.Farby s¹ odpowiednie na szk³o hutnicze 

o linearnym wspó³czynniku rozszerzalnoœci 
-7 otermicznej 85 - 100 x 10 /K (50-300 C). Pasty farbowe nale¿y przechowywaæ w suchym 

i ch³odnym pomieszczeniu. Nie powinny byæ 
oOdpornoœæ chemiczna przechowywane w temperaturze poni¿ej 5 C i powy¿ej 

oFarby dekoracyjne na szk³o ozdobne 35 C. Przed u¿yciem pastê nale¿y starannie 
i gospodarcze s¹ naturalnie mniej odporne ni¿ wymieszaæ. Opakowania powinny byæ ci¹gle starannie 

ofarby stosowane w zakresie wypa³ów 580-630 C - zamkniête. Przy w³aœciwym przechowywaniu, 

kolekcja 38. Dlatego mo¿na je stosowaæ tam, w zamkniêtych opakowaniach produkt jest odpowiedni 

gdzie nie ma du¿ych wymagañ odnoœnie do u¿ycia co najmniej 6 miesiêcy od daty produkcji.

odpornoœci.

Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji 

Forma dostawy chemicznej

proszek farbowy Dla ka¿dego produktu s¹ dostêpne karty 

pasta farbowa ( na bazie oleistej i wodnej) charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.

gotowe do u¿ycia farby termoplastyczne.

Œrodki pomocnicze w zdobieniu

Przechowywanie Œrodkami pomocniczymi s¹ odpowiednie media, które 

Farby w postaci proszku nale¿y przechowywaæ zosta³y opracowane do specyficznych technik 

w suchym miejscu, pojemniki powinny byæ stale dekoracji.

starannie zamkniête. W celu usuniêcia resztek wilgoci, Media mo¿na podzieliæ na dwie grupy g³ówne:

przed zapastowaniem proszek nale¿y wysuszyæ 1. wodorozcieñczalne - zawieraj¹ komponenty,
o które s¹ rozpuszczalne w wodzie (urz¹dzeniaw temperaturze 130 C.

mo¿na czyœciæ wod¹)
2. oleiste - nie mo¿na ich rozpuœciæ ani rozcieñczyæMedia nale¿y przechowywaæ w temperaturze nie 

o o w wodzieni¿szej ni¿ 5 C i nie wy¿szej ni¿ 35 C. Idealna 
otemperatura przechowywania to 8-15 C. Opakowania 

µ

µ

µ

Nr WskazówkiOpis produktu

80 820

83 450

83 894

 
  

medium sitodrukowe, oleiste, s³abo 
tiksotropowe

standardowy lakier b³onotwórczy

lakier b³onotwórczy

do druku rastrowego i p³askiego

nie zawiera octanu etylowo- 
glikolowego

nie zawiera octanu etylowo- 
glikolowego, w kombinacji z 80 820 
odpowiedni do przenoszenia 
wysokotemperaturowego

Sitodruk poœredni - kalkomania

Sitodruk bezpoœredni

Opis produktu Wskazówki

80 392 medium sitodrukowe oleiste œredni czas schniêcia

80 599 medium sitodrukowe oleiste d³ugi czas schniêcia

80 840 medium sitodrukowe wodne brak uci¹¿liwoœci zapachowej, 
œredni czas schniêcia

80 858 medium sitodrukowe wodne brak uci¹¿liwoœci zapachowej, 
bardzo d³ugi czas schniêcia

80 549 medium sitodrukowe 
termoplastyczne

farby termoplastyczne dostarczamy 
w postaci gotowej do druku

80 1025 medium sitodrukowe 
termoplastyczne/tiksotropowe

do du¿ej ostroœci konturów i druku 
rastrowego - druk czterokolorowy

Nr
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Opis produktu Wskazówki

80 683 medium do nanoszenia rolkami, 
wodne

Malowanie maszynowe

Opis produktu Wskazówki
80 520 medium do natrysku wodne

+woda +etanol

Natrysk

przygotowaæ farbê w m³ynie 
kulkowym lub w mieszalniku 
z medium, spirytusem i wod¹
15cz. medium
15cz. spirytusu
20cz. wody
na 100cz. proszku
przesiaæ zawiesinê i rozcieñczyæ 
wod¹ do lepkoœci odpowiedniej 
do natrysku

80 850 medium do natrysku wodne
+woda +etanol

pastê farbow¹ nastawiæ do od-
powiedniej lepkoœci mieszank¹ 50% 
wody i 50% etanolu
dodatek mieszaniny w zale¿noœci 
od typu 30-40%

Nr

Nr
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IT/OT/1.01/wyd-5/02.2008

Informacja techniczna przygotowana na podstawie oryginalnych 
materia³ów producenta  Kollektion  30 10/00
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