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Azurico - Œwietliste, niebieskie, odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China, porcelit i p³ytki
Konwencjonalne kobaltowoniebieskie - œwietliste
farby naszkliwne nie posiadaj¹ zbyt du¿ej odpornoœci
chemicznej zatem seria Azurico stanowi uzupe³nienie
kolorystyczne odpornych farb naszkliwnych.
Farby Azurico charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi
zaletami:
Œwietlisty niebieski, transparentny wypa³ z wysokob³yszcz¹c¹ powierzchni¹
µ
Dobra

odpornoœæ chemiczna - porównywalna
z farbami Palaty 70 i Sunshine

µ
Dobra odpornoœæ na zmywanie
µ
Odporne

na odpadanie nawet w grubym

po³o¿eniu
µ
Szeroki zakres wypa³u
µ
Odpowiednie na porcelanê i Bone China, tak¿e do

szybkiego wypa³u
Zastosowanie
Intensywnie niebieskie, nasycone i efektowne
odcienie s¹ osi¹gane szczególnie w grubym
po³o¿eniu. Dlatego zaleca siê nanoszenie tych farb
przy pomocy sitodruku lub natrysku. Wspó³czynnik
rozszerzalnoœci termicznej 63,5 x 10 -7/K umo¿liwia
grube nak³adanie farb. Na twardej porcelanie gruboœæ
warstwy nie powinna przekraczaæ 30 mikrometrów.
Mo¿liwe jest równie¿ liniowanie manualne
i maszynowe tymi farbami, jak równie¿ warunkowo
malowanie rêczne.
Sitodruk
Do druku farb zaleca siê stosowanie siatek
poliestrowych 73-100 nitek/cm (185-255 mesh/inch).

W celu uzyskanie wiêkszej intensywnoœci zaleca siê
druk podwójny.
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 destylowan¹ lub alkoholem do
dopasowania odpowiedniej lepkoœci.
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
Wszystkie farby Azurico s¹ mieszalne miêdzy sob¹
w ka¿dym stosunku wagowym. Do rozjaœniania
mieszanek s³u¿y specjalny topnik 10 2500 , który
nawet przy wysokim udziale w mieszankach nie
zmienia pierwotnego charakteru niebieskich farb. Inne
odporne topniki powoduj¹ odbarwienia przy wy¿szych
temperaturach w kierunku szaroœci i fioletu. W celu
zwiêkszenia intensywnoœci odcienia czerwieni w farbie
72 2500 poleca siê mieszankê z farb¹ 77 477. Bardzo
interesuj¹ce odcienie ciemnoniebieskie mo¿na
osi¹gn¹æ z mieszanek 12 2500 i 72 2500 z max. 5%
dodatkiem 14 209.
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Warunki wypalania
Poni¿ej przedstawione s¹ warunki wypalania na ró¿nych substratach:
Substrat
Porcelana twarda
Bone China
Porcelit
Porcelana miêkka
Dekoracje z metalami szlachetnymi
W przypadku zdobienia z drugim wypa³em z³ota,
zaleca siê dekoracje ze z³otem wypalaæ minimum
50-70 st C ni¿ej ni¿ farby Azurico.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad
Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie

Warunki wypalania
Wypa³ normalny: 780-850st C,
Wypa³ szybki: 860-900 st C
Wypa³ normalny: 780-820 st C
Wypa³ szybki: 900 st C, 23 min
Wypa³ normalny: 760-800 st C
Wypa³ normalny 760-830 st C
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania i szkliwo. Przeprowadzone testy
laboratoryjne wykaza³y, ¿e farby Azurico nie wykazuj¹
zmian pod wp³ywem dzia³ania kwasów i tylko
niewielkie zmiany pod wp³ywem dzia³ania zasad (test
z 3% kwasem solnym, 22 st C, 5h oraz test z 0,5%
roztworem calgonitu, 77 st C, 16 h).
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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 w wysokiej
temperaturze, jak te¿ redukcyjna atmosfera
powstaj¹ca w wyniku niewystarczaj¹cej wentylacji
pieca, mog¹ prowadziæ do zwiêkszonej emisji metali
ciê¿kich.

Farby Azurico zosta³y przetestowane wg normy
EN 1388 1-2 (4% kwas octowy, 22 st C, 24h) i spe³niaj¹
dopuszczalne wartoœci wymywalnoœci.
Farby Azurico s¹ technicznie bezkadmowe ewentualna obecnoœæ œladów kadmu mo¿e byæ
wynikiem naturalnych zanieczyszczeñ surowców.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z
produktami zawieraj¹ karty charakterystyki
dostêpne dla ka¿dego preparatu.

Tabela 1: Farby serii Azurico
Nr Produktu
12 2500
72 2500
10 2500

Kolor
niebieski
ciemnoniebieski
topnik transparentny,
drobnoziarnisty

Pantone
661c
662c
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