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Seria 31- Farby transparentne na szk³o
Seria 31 jest to seria farb o³owiowych do dekoracji
szk³a. Dostêpne kolory opisane s¹ w tabeli nr 1.

wp³yw zastosowanie ulepszaj¹cej pow³oki na szk³o na
bazie cyny lub tytanu.

Zastosowanie

Warunki wypalania

Farby serii 31 mog¹ byæ stosowane we wszystkich
powszechnych technikach zdobienia: w sitodruku
bezpoœrednim i poœrednim, natrysku i malowaniu
rêcznym. Do czyszczenia sit i urz¹dzeñ poleca siê
80 452.

Polecana temperatura wypalania do farb serii 31 to
540-580 st C.

Sitodruk
Do druku farb zaleca siê stosowanie siatek
poliestrowych 68-90 nitek/cm (175-230 mesh/inch) lub
stalowych VA 220-300 mesh/inch.
Jako bia³y podk³ad mo¿na zastosowaæ 19 32007, jeœli
jest potrzebne wzmocnienie intensywnoœci koloru
i podniesienie si³y krycia.
Do standardowych metod zdobienia s¹ dostêpne
odpowiednie media.

Optymalny wynik wypalania zale¿y od temperatury
wypalania, ca³kowitego czasu wypa³u, czasu
przetrzymania jak równie¿ od typu szk³a. W celu
osi¹gniêcia odpowiednich wyników zaleca siê
przeprowadzenie wstêpnych testów we w³asnych
warunkach produkcyjnych.
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej tych farb
wynosi 100 i 120 X10-7/K.

Przechowywanie
Farby powinny byæ przechowywane w suchym
miejscu, w pojemnikach starannie zamkniêtych.
W celu unikniêcia zawilgocenia farby, poleca siê przed
jej zapastowaniem dok³adne wysuszenie proszku
w temperaturze ok. 130 st C.
Zdolnoœæ do mieszania i kompatybilnoœæ

Gwarantujemy jakoœæ.etc

W celu podniesienia transparentnoœci jest wymagana
wy¿sza temperatura. Dodatek 20-30% topnika 10 104
obni¿a temperaturê wypa³u o ok. 20 st C. Farby
w odcieniu purpury s¹ bardzo wra¿liwe na temperaturê
wypa³u.

Farby zawieraj¹ce z³oto i srebro (73 31331,77 291,
77 396, 77 435, 77 436 i 78 149) mog¹ byæ mieszane
ze sob¹ w dowolnych proporcjach. Jeœli chodzi o inne
mieszanki nale¿y wczeœniej przeprowadziæ testy na
stabilnoœæ wypa³ow¹. Farby bez z³ota i srebra mo¿na
dowolnie ze sob¹ mieszaæ. Topnik 10 104 mo¿e byæ
dodawany do ka¿dego koloru, w celu uzyskania
jaœniejszego odcienia. W tabeli nr 2 zosta³y podane
polecane mieszanki. Na odcieñ farby mo¿e mieæ

Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad
Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania. Farby tej kolekcji nie s¹ odporne na kwasy
i zasady (test z 4% kwasem octowym, 22 st C, 5h oraz
test z 0,5% roztworem calgonitu, 77 st C, 16 h).
Zawartoœæ metali ciê¿kich
Farby serii 31 zawieraj¹ o³ów i nie spe³niaj¹ wymagañ
normy EN 1388 1-2
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.

Tabela 1: Farby serii 31
Nr Produktu
12 602
14 125
73 31331
77 291
77 396
77 435
77 436
78 149
19 32007
10 104

Kolor
Ciemnoniebieski
Czarny
Srebrno¿ó³ty
Intensywny purpurowy
Purpuroworó¿owy
Purpurowy
Rubinowy
Fioletowy
Bia³y podk³ad
Transparentny topnik

Pantone
Reflex blue c
Black c
131c
227c
226 c
248 c
1797c
2597c
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Tabela 2: Polecane mieszanki

Gwarantujemy jakoœæ.etc

Informacja przygotowana na podstawie oryginalnych materia³ów producenta - DF 42 11/10

IT/OT/1.02/wyd-5/03.2011

