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Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China
Farby Serii 64 mo¿na stosowaæ we wszystkich
konwencjonalnych metodach zdobienia jak sitodruk
poœredni i bezpoœredni, natrysk, malowanie rêczne
i mechaniczne.

w temperaturze ok. 130 st C.
Zdolnoœæ do mieszania

Sitodruk

Wszystkie farby Serii 64 s¹ z pewnymi wyj¹tkami
mieszalne miêdzy sob¹ w ka¿dym stosunku
wagowym. W ka¿dym przypadku zaleca siê
przeprowadzenie testów mieszanek przed w³aœciwym
procesem produkcyjnym.

Do druku farb kadmowych 13 64333, 17 64779, 17
64777 zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych 7390 nitek/cm (185-230 mesh/inch).

Wyj¹tkiem s¹ farby zawieraj¹ce kadm 13 64333, 17
64779 i 17 64777. One sa mieszalne tylko miêdzy
sob¹.

Do druku farb purpurowych 77 64671, 77 64673, 77
64675 zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych
120-140 nitek/cm (300-355 mesh/inch).

Domieszki 5% - zielonej, niebieskiej, czarnej lub
topnika nie powinny byæ problematyczne.

Charakteryzuj¹ siê dobr¹ odpornoœci¹ chemiczna
i mechaniczn¹ oraz wysoka intensywnoœci¹ koloru.

Pozosta³e kolory powinny byæ drukowane na siatkach
poliestrowych 68-100 nitek/cm (170-260 mesh/inch).

Ekstremalne warunki wypa³owe lub za cienkie
po³o¿enie farby mog¹ wp³yn¹æ negatywnie na
stabilnoœæ mieszanek.

Mocne kolory kobaltowe mo¿na osi¹gn¹æ przez
podwójny nadruk.

Pokrywanie topnikiem motywów

Natrysk
Zawiesiny do natrysku mo¿na stosowaæ zarówno na
bazie mediów wodnych jak i oleistych.

Do tej serii nale¿¹ topniki, które mo¿na stosowaæ jako
pow³oki 10 64052 i 10 64064. Topniki nie zmieniaj¹
kolorów farb po wypale. Wyj¹tkiem jest 17 64723.
Do wypa³u w zakresie 800-880 st C zaleca siê topnik
ni¿ej topliwy 10 64052 a do wy¿szego wypa³u
odporniejszy 10 64064.

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.
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Do wszystkich konwencjonalnych metod nanoszenia
dostêpne s¹ odpowiednie media.
Farby powinny byæ przechowywane w suchym
miejscu, w pojemnikach starannie zamkniêtych.
W celu unikniêcia zawilgocenia farby, poleca siê przed
jej zapastowaniem dok³adne wysuszenie proszku

Substrat
Porcelana
Bone China
Vitreous China
Porcelit

Warunki wypalania
Optymalny rezultat wypalania zale¿y od temperatury
wypa³u, ca³kowitego czasu wypa³u, czasu
przetrzymania w maksymalnej temperaturze
i w³aœciwoœci szkliwa. W celu osi¹gniêcia optymalnego
rezultatu wypalania poleca siê przeprowadzenie
wstêpnych testów we w³asnych warunkach
produkcyjnych.

Zakres wypalania
800-880 st C
750-880 st C
750-850 st C
740-850 st C

Gruboœæ warstwy

Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad

Maksymalna dopuszczalna gruboœæ warstwy jest
zale¿na od cyklu wypalania, czerepu, szkliwa i kszta³tu
zdobionej powierzchni, jak równie¿ od sk³adu farby i od
stopnia spiekania siê farby ze szkliwem. Za cienkie
po³o¿enie farby, mo¿e byæ przyczyn¹ matowej
powierzchni, natomiast za gruba warstwa prowadzi do
powstawania rys i odpryœniêæ farby.

Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania i szkliwo. Przeprowadzone testy
laboratoryjne i w warunkach przemys³owych na
ró¿nych substartach wykaza³y, ¿e farby serii 64
wykazuj¹ tylko niewielkie zmiany pod wp³ywem
dzia³ania zasad (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 Serii 64 zosta³y przetestowane wg normy
EN 1388 1-2 (4% kwas octowy, 22 st C, 24h) i spe³niaj¹
dopuszczalne wartoœci wymywalnoœci.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.
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Tabela 1: Farby serii 64
Nr Produktu
11 64418
11 64434
11 64447
12 64015
12 64115
72 64197
72 64198
13 64333
13 64336
13 64351
14 64888
15 64885
16 64225
16 64226
16 64228
17 64723
17 64777
17 64779
77 64671
77 64673
77 64675
19 64006
19 64007
19 64008
Druk czterokolorowy
12 64124
13 64324
77 64604
14 64804
14 64889
Topniki
10 64050
10 64052
10 64053
10 64064

Kolor
morski
zielony
chromowy
kobaltowy
niebieski
kobaltowy
ciemnoniebieski
s³oneczny
¿ó³ty Cd
ochra
czarny
szary
br¹zowy
orzechowy
ciemnobr¹zowy
¿elazowy
pomarañczowy Cd
czerwony Cd
ró¿owy
purpurowy
ciemnopurpurowy
bia³y do mieszanek
bia³y
bia³y kryj¹cy

Pantone
322c
360c
364c
2728c
2945c
2738c
2758c
101c
109c
130c
Process Black c
431c
471c
478c
4695c
1815c
1505c
187c
223c
215c
7435c

cyan
¿ó³ty
magenta
czarny
czarny - g³êboki

3015c
107c
194c
Black 3c
Process Black c

topnik do mieszanek i do os³abiania
topnik – do nadruku
topnik – do farb Cd
topnik miêdzy warstwy
i do nadruku dodatek >830 st C
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Kolory wg Pantone s¹ tylko orientacyjne

Informacja przygotowana na podstawie oryginalnych materia³ów producenta - DF 36 11/10
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