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W sprawie szczegó³owych porad dotycz¹cych aplikacji i techniki sitodrukowej proszê kierowaæ siê do naszego
serwisu technicznego.
Dane techniczne dotycz¹ce kolekcji farb bezo³owiowych
Kolekcja VNR plus
Nowopowsta³y System VNR plus stanowi naturaln¹ ewolucjê Kolekcji VNR.
Istotnie, System VNR plus wykazuje godn¹ uwagi poprawê w odniesieniu do odpornoœci na zasady, co zwiêksza
jego jakoœæ, czyni¹c go najbardziej znanym bezo³owiowym systemem do butelek wielokrotnego u¿ycia.
G³ówne zastosowanie
Te bezo³owiowe farby s¹ zalecane do dekorowania szk³a opakowaniowego sodowo-wapniowego, szczególnie
butelek zwrotnych wielokrotnego u¿ytku . S¹ one najtrwalsz¹ kolekcj¹ bezo³owiow¹ spoœród tych, które oferujemy
do opakowañ.
Sk³ad chemiczny
Farby w tej kolekcji nie zawieraj¹ dowolnych iloœci dodatku metali ciê¿kich Pb, Cd, Hg i Cr (VI).
Wyj¹tkiem s¹ farby zielona, ¿ó³ta, czerwone i pomarañczowe zawieraj¹ce kadm (oznaczone *poni¿ej), które musz¹
zawieraæ pigmenty kadmowe w celu dostarczenia na rynek farb o wymaganych kolorach.
Jakkolwiek, do szk³a dekorowanego przy u¿yciu tych farb kadmowych na stosunkowo ma³ych powierzchniach,
zawartoœæ metali ciê¿kich w tym artykule jest zgodny z ca³kowit¹ iloœci¹ wyszczególnion¹ w Dyrektywie Unii
Europejskiej dotycz¹cej opakowañ 94/62/EC.
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Zakres mieszalnoœci farb miêdzy sob¹
Poni¿ej wymieniona lista produktów nie jest wyczerpuj¹ca. Da ona szybki przegl¹d pewnych osi¹galnych kolorów.
O informacje dotycz¹ce ich dostêpnoœci proszê zg³osiæ do naszego lokalnego biura obs³ugi klienta.
Kolor
Zielony
Zielony
Niebieski kobaltowy
Niebieski
¯ó³ty
¯ó³ty
Czarny
Br¹zowy
Czerwony
Pomarañczowy
Bia³y
Topnik
Lodowy - imitacja trawienia

Numer
VNR 1409*
VNR 1414*
VNR 2403
VNR 2419
VNR 3414*
VNR 3417
VNR 4403
VNR 6407
VNR 7420*
VNR 7422
VNR 9407
VNR 401
VNR 9316

Kolor
Czerwony Coca cola
Niebieski Sprite
NIebieski Fanta
Zielony Fanta
¯ó³ty Sprite
Pomarañczowy Fanta

Numer
VNR 7418*
VNR 2416
VNR 2403
VNR 1412
VNR 3417
VNR 7419*

Niebieski Pepsi
Czerwony Pepsi
Zielony Mirinda

VNR 2417
VNR 7424
VNR 1415

Bia³y

VNR 9407

Te farby s¹ mieszalne ze sob¹ w obrêbie grupy. Zalecamy przeprowadzenie wstêpnych testów z mieszankami farb
z tej kolekcji przed dopuszczeniem ich do produkcji, szczególnie dla mieszanek czerwonych i ¿ó³tych farb
zawieraj¹cych kadm (oznaczonych*) z innymi farbami.
Farby z ró¿nych Kolekcji nie powinny byæ mieszane miêdzy sob¹.
Nasz serwis techniczny oferuje równie¿ pe³ny serwis pomiaru koloru na ¿yczenie klienta.
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej (C.o.E.)
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci termicznej mierzony na podstawie systemu fryt wynosi 87 (+/- 4) *10-7 K-1. Ten
system jest odpowiedni dla wiêkszoœci zwi¹zków chemicznych u¿ywanych w produkcji butelkowego szk³a sodowowapiennego.
Do dekorowania butelek, które musz¹ wytrzymaæ silne ciœnienie wewnêtrzne lub znacz¹ce naciski mechaniczne,
zalecane jest przeprowadzenie wstêpnych prób, takich jak test rozrywania ciœnieniowego, w celu zapewnienia
zgodnoœci z wymaganymi wzorcami.
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Zalecane warunki wypa³owe
Od 630 do 650oC (1165-1180oF) w cyklu trwaj¹cym 1-1,5 h lub d³u¿szym, w zale¿noœci od typu pieca jak i iloœci
wypalanych naczyñ. Zalecamy atmosferê utleniaj¹c¹ w piecu aby uzyskaæ optymalny wygl¹d i wyb³yszczenie
po wypale. Wa¿ne jest utrzymanie dobrej wentylacji i efektywnej ekstrakcji gazów pochodz¹cych ze spalania oraz
produktów rozk³adu medium.

Informacja przygotowana na podstawie oryginalnych materia³ów
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