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Sunshine - Odporne farby naszkliwne na Bone China, Vitreous China, porcelit i porcelanê
Farby Sunshine posiadaj¹ doskona³e w³aœciwoœci do
zastosowania we wszystkich konwencjonalnych
technikach nanoszenia jak: sitodruk (poœredni

i bezpoœredni), natrysk, malowanie rêczne
i maszynowe.

Sitodruk

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.
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Do druku farb kadmowych 13 1230, 17 1250, 17 1251
i 17 1252 zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych
73-90 nitek/cm (185-230 mesh/inch) lub stalowych
VA 110-115.
Do druku farb purpurowych 77 1234, 77 1235, 77 1241
i ¿elazowej 17 578 zaleca siê stosowanie siatek
poliestrowych 120-140 nitek/cm (300-355 mesh/inch)
lub stalowych VA 140-160.
Wszystkie inne kolory powinny byæ drukowane na
sitach poliestrowych 77-120 oczek/cm (195-300
mesh/cal).
Natrysk
Zawiesiny do natrysku mo¿na stosowaæ zarówno na
bazie mediów wodnych jak i oleistych.
Malowanie maszynowe
Do malowania
maszynowego najczêœciej s¹
stosowane zawiesiny wodorozcieñczalne. Gotowe
pasty do tego rodzaju zastosowania mo¿na
rozcieñczaæ wod¹ destylowana lub alkoholem do
dopasowania odpowiedniej lepkoœci.

Zdolnoœæ do mieszania
Wszystkie farby, z niewielkimi wyj¹tkami, s¹ mieszalne
miêdzy sob¹. Generalnie jednak poleca siê
przeprowadzenie wstêpnych prób przed
wprowadzeniem mieszanek do produkcji.
Wyj¹tkiem s¹ farby kadmowe 13 1230, 17 1250,
17 1251, 17 1252, które s¹ mieszalne tylko miêdzy
sob¹. Domieszki 5% - zielonej, niebieskiej, czarnej lub
topnika 10 117 nie powinny byæ problematyczne.
Ekstremalne warunki wypa³owe lub za cienkie
po³o¿enie farby mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na
stabilnoœæ mieszanek.
Farba ¿elazowa 17 578 jest zgodna z uniwersalnie
mieszalnymi farbami - jednak jej udzia³
w mieszankach nie powinien byæ przekroczony 50%.
W celu sporz¹dzenia odcieni pastelowych farb poleca
siê mieszanki z bia³¹ farba do mieszanek 19 1231.
19 1231 nadaje siê poza tym optymalnie do nadruku na
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farby kadmowe 13 1230, 17 1250, 17 1251 i 17 1252,
w celu osi¹gniêcia odcieni pastelowych, takich, gdy
wymaga siê tzw. kolorów cielistych.

Na porcelanie poleca siê wypa³ w temperaturze
800-820 st C. Do wy¿szych temperatur stosuje siê
farby serii 64.

Do rozjaœniania farb zalecany jest do mieszanek topnik
10 117. Mo¿na go tak¿e stosowaæ jako topnik do
nadruku, jednak nie na farbê 17 578.

Na p³ytkach wypa³ przeprowadza siê w temperaturze
820-850 st C (25-40 minut).

Topnik do nadruku 10 169 polepsza odpornoœæ i po³ysk
wszystkich farb.

Gruboœæ warstwy

Warunki wypalania
Na Bone China, Vitreous China i porcelicie zakres
wypalania tych farb w normalnym wypale le¿y od
750-800 st C - zale¿y to od cyklu wypa³u i szkliwa,
a w wypale szybkim (18-23 minuty) na Bone China
poleca siê 900-920 st C.

W zale¿noœci od szkliwa i warunków wypalania
maksymalna dopuszczalna gruboœæ warstwy po
wypale wynosi 25-40 mikrometrów (na porcelanie max
20 mikrometry). Dlatego powinno siê unikaæ nadruku
na siebie wiêcej ni¿ 3 warstwy. Przy nadruku farb
topnikiem, tez powinno siê go uwzglêdniæ jako kolejn¹
warstwê.
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Podane wzorniki przedstawiaj¹ tylko przybli¿one kolory farb Sunshine:
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Farba 17 578 d uzyskania swojego charakterystycznego odcienia wymaga cienkiego na³o¿enia.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad
Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania i szkliwo. Przeprowadzone testy
laboratoryjne i testy w warunkach produkcyjnych
wykaza³y, ¿e farby Sunshine wykazuj¹ lekkie zmiany
pod wp³ywem dzia³ania zasad test z 0,5% roztworem
calgonitu, 77 st C, 24 h).
Zawartoœæ metali ciê¿kich
Emisja metali ciê¿kich zale¿y od sk³adu szkliwa,

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.
Zbyt cienkie warstwy farby, za wysoka temperatura
wypalania lub za d³ugie wypalanie mog¹ prowadziæ do
zwiêkszonej emisji metali ciê¿kich.
Farby Sunshine zosta³y przetestowane wg normy
EN 1388 1-2 (4% kwas octowy, 22 st C, 24h) i spe³niaj¹
dopuszczalne wartoœci wymywalnoœci. Mieszanki s¹
tak samo odporne jak farby podstawowe.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.
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Tabela 1: Farby serii Sunshine
Nr Produktu
11 1232
11 1233
11 1244
12 1232
12 1234
12 1236
13 1230
13 1232
13 1233
14 1231
14 1232
15 1230
16 1232
16 1233
17 1250
17 1251
17 1252
17 578
19 1230
19 1231
19 1232
72 1233
72 1234
77 1234
77 1235
77 1241
77 1242
77 1243
10 117
10 169

Kolor
trzcinowy
chromowozielony
zielony
niebieski
turkusowy
niebieski
mandarynkowy
cytrynowy
szafranowy
czarny
czarny
szary
kasztanowy
ochra
pomarañczowy
makowy
bordowy
¿elazowa czerwieñ
bia³y
bia³y do mieszanek
arktyczny
kobaltowy
kobaltowy
purpurowy
czerwonopurpurowy
magenta
purpurowy
purpurowy lila
topnik do mieszanek
topnik jako pow³oka

Pantone
3288c
364c
369c
294c
307c
2728c
109c
102c
122c
Black c
Black c
429c
483c
1595c
1505c
1795c
187c
484c

2747c
2758c
216c
208c
208c
194c
229c

Podane kolory wg Pantone s¹ tylko orientacyjne.
Informacja przygotowana na podstawie oryginalnych
materia³ów producenta DF09 11/10
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