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Seria 15 - Odporne farby do szk³a
Seria sk³ada siê z 28 o³owiowych farb szklarskich do
szk³a gospodarczego. Ze wzglêdu na zawartoœæ
o³owiu nie mog¹ s³u¿yæ one do dekoracji obszaru
obrze¿a. Te farby mog¹ byæ równie¿ stosowane do
wypa³u porcelitu, jeœli s¹ wymagane ni¿sze
temperatury wypalania.
Farby s¹ intensywne i maj¹ wysoki po³ysk a przede
wszystkim s¹ kryj¹ce i odporne.
Dostêpne kolory s¹ wymienione w tabeli 1.
Zastosowanie
Farby serii 15 maj¹ doskona³e w³aœciwoœci do obróbki
we wszystkich powszechnych technikach zdobienia
jak sitodruk (bezpoœredni i poœredni), natrysk
i malowanie rêczne. Do czyszczenia sit i urz¹dzeñ
poleca siê 80 452.
Sitodruk (bezpoœredni i poœredni)
Do druku farb zaleca siê stosowanie siatek
poliestrowych 68-90 nitek/cm (175-230 oczka/cal) lub
stalowych VA 220-300 oczek/cal.
W celu zwiêkszenia krycia i intensywnoœci koloru
mo¿na zastosowaæ farbê bia³¹ jako podk³ad
- 19 15007.

Warunki wypalania
Polecany zakres temperatur wypalania to 580-630oC.
Przy czasie przetrzymania 10-15 minut temperatura
wypa³u 580 st C powinna byæ wystarczaj¹ca do
uzyskania g³adkiej powierzchni. Przy krótszym czasie
przetrzymania nale¿y odpowiednio podnieœæ
temperaturê wypa³u.
Optymalny rezultat wypalania zale¿y od temperatury
wypa³u, ca³kowitego czasu wypa³u, czasu
przetrzymania w maksymalnej temperaturze i rodzaju
szk³a. W celu osi¹gniêcia optymalnego rezultatu
wypalania poleca siê przeprowadzenie wstêpnych
testów we w³asnych warunkach produkcyjnych.
Wszystkie farby serii H 15 zawieraj¹ tlenek litu, nale¿y
to uwzglêdniæ przy zdobieniu butelek na napoje
zawieraj¹ce dwutlenek wêgla (norma DIN 52 320).
Jony litu mog¹ podczas wypa³u dyfundowaæ
i powodowaæ zmniejszenie odpornoœci szk³a na
ciœnienie wewnêtrzne.
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej tych farb
le¿y pomiêdzy 88-92 X10-7/K.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad

Natrysk
Zawiesiny farb do natrysku mog¹ byæ produkowane na
bazie mediów oleistych lub wodnych.
Media
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Do wszystkich standardowych metod aplikacji
oferujemy odpowiednie media i lakiery. Wiêcej
szczegó³owych informacji technicznych mo¿na
znaleŸæ w CerDePrint Media Guide.

Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy farby,
warunki wypalania i szk³o. Farby z serii 15 na
podstawie testów laboratoryjnych i przemys³owych
zosta³y uznane jako bardzo odporne na kwasy
i zasady (test z 4% kwasem octowym, 22oC, 5h oraz
test z 0,5% roztworem calgonitu, 770C, 16 h). Wyj¹tek
- 12 15115.
Zawartoœæ metali ciê¿kich
Farby serii 15 zawieraj¹ o³ów i niektóre kadm.

Przechowywanie
Farby powinny byæ przechowywane w suchym
miejscu. Otwierane opakowania powinny byæ
starannie zamkniête. W celu unikniêcia zawilgocenia
farby, poleca siê przed zapastowaniem dok³adne
wysuszenie proszku w temperaturze ok. 130oC.
Zgodnie z naszym doœwiadczeniem, pasty mo¿na
przechowywaæ przez okres 6 miesiêcy w oryginalnie
zamkniêtych opakowaniach. Polecamy zu¿ywanie
zapastowanych farb tak szybko jak to mo¿liwe. Je¿eli
pasta jest za gêsta, lepkoœæ mo¿na skorygowaæ
dodatkiem medium.
Zdolnoœæ do mieszania i kompatybilnoœæ
Wszystkie farby z serii 15 s¹ wzajemnie mieszalne.
Jednak nie wszystkie wyniki mieszanek da siê
przewidzieæ np. mieszanka czerwonego z niebieskim
nie zawsze daje czysty fiolet.

Emisja metali ciê¿kich zale¿y od sk³adu pod³o¿a,
warunków wypalania (cyklu wypa³u, atmosfery wypa³u)
sposobu po³o¿enia farby. Zaleca siê, aby ka¿dy
u¿ytkownik sprawdzi³ wielkoœæ emisji metali ciê¿kich
w swoim przypadku, pod wzglêdem zgodnoœci
z obowi¹zuj¹cymi normami.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.
Chocia¿ staraliœmy siê dok³adnie odzwierciedliæ kolory,
przyk³ady wydrukowane w informacjach technicznych
mog¹ nieco ró¿niæ siê do wypalonego produktu.
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Tabela 1: Seria 15
Produkt
11 15143
11 15417
11 15436
11 15446
11 15449
12 15110
12 15112
12 15114
12 15115
13 15330
13 15332
13 15335
13 15503
13 15535
13 15575
14 15886
15 15884
16 15228
16 15234
17 15072
17 15226
17 15773
17 15777
19 15007
Druk czterokolorowy
12 15104
13 15304
14 15804
17 15704

Kolor
turkusowy
morski
zielony
zieliny
ciemnozielony
niebieski
jasnoniebieski
niebieski
niebieski
kremowy
¿ó³ty
s³oneczny
³ososiowy
pomarañczowy
mandarynkowy
czarny
szary
ciemnobr¹zowy
ochra
ró¿owy
czerwonobr¹zowy
wiœniowy
czerwony
bia³y kryj¹cy

Pantone
319c
322c
377c
339c
349c
299c
284c
285c
2728c
393c
120c
116c
1565c
1585c
172c
Process black c
429c
175c
143c
169c
1685c
485c
1797c

cyan
¿ó³ty
czarny
czerwony

285c
116c
Process Black c
1797c
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