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Impression - wysokotemperaturowe farby do szybkiego wypa³u na porcelanê
Seria Impression sk³ada siê z 38 bazowych farb
o wysokiej odpornoœci mechanicznej i chemicznej.
Farby Impression posiadaj¹ doskona³e w³aœciwoœci do
zastosowania
we wszystkich konwencjonalnych
technikach nanoszenia jak sitodruk (poœredni
i bezpoœredni), natrysk, malowanie rêczne
i maszynowe.
Sitodruk
Zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych 73-140
nitek/cm (186-360 mesh/inch) lub stalowych VA 100140 (260-360 mesh/inch).
Farby 17 1451 i 17 1452 wymagaj¹ grubszego
po³o¿enia do uzyskania lepszej stabilnoœci wypa³owej.
Natrysk

Warunki wypalania
Zakres wypalania w szybkim wypale (60-90 minut) le¿y
od 1150-1200 st C, przy czy optymalna temperatura na
twardej porcelanie wynosi 1180 st C.
Porcelana charakteryzuje siê dobr¹ odpornoœci¹ na
zmiany temperatury i wytrzymuje szybkie ogrzewanie
i och³adzanie. Materia³ do wypa³u musi siê znajdowaæ
w piecu w bezpoœrednim strumieniu ciep³a, aby zosta³
osi¹gniêty równomierny wynik wypa³u. Jeœli strumieñ
ciep³a zostanie zak³ócony, mo¿e to doprowadziæ do
tego, ¿e materia³ wypalany nie osi¹gnie wystarczaj¹cej
temperatury.
Atmosfera w piecu musi byæ utleniaj¹ca. Przy
d³u¿szym czasie wypalania lub przy miêkkich
szkliwach nale¿y temperaturê obni¿yæ, poniewa¿
mo¿e dojœæ do za du¿ego rozpuszczenia siê
pigmentów. Dla kobaltu 12 2201 poleca siê
temperaturê od 1180 st C.

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

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 porcelanie o wspó³czynniku rozszerzalnoœci
40-45 10/-7/K gruboœæ warstwy farby (kombinacji farb)
przed wypa³em nie powinna przekraczaæ
24 mikrometrów.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad
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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 mieszanki z 12 2201 i 14 1450, które s¹
niezgodne. Mieszanki z 12 2201 i 17 1452 s¹ tylko
stabilne termicznie w niektórych warunkach.
Farby 77 1910 , 77 1911 i 77 1912 mog¹ byæ mieszane
tylko miêdzy sob¹. Przy nadruku kliku warstw powinny
byæ stosowane tylko jako ostatnie. Jeœli jest to trudne
do wykonania nale¿y tak¹ kombinacjê dok³adnie
sprawdziæ.
W celu sporz¹dzenia odcieni pastelowych farb
13 1454, 16 1452, 17 1455, 17 1456, 13 2204, 17 2204
i 17 2205 poleca siê mieszanki z topnikiem 10 136,
pozosta³e farby Impression Plus mo¿na mieszaæ
z topnikiem 10 115. Mieszanki z bia³¹ 19 1451 s¹
w przypadku niektórych farb, które zawieraj¹ tlenek
chromu, niestabilne kolorystycznie. W celu uzyskania
bardzo du¿ego rozjaœnienia poleca siê farbê kryj¹c¹
19 1450.

Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania i szkliwo. Praktyczne testy laboratoryjne
wykaza³y, ¿e farby Impression Plus nie wykazuj¹
¿adnych zmian pod wp³ywem dzia³ania kwasów
i zasad (test z 3% kwasem solnym, 20 st C, 5h oraz test
z 0,5% roztworem kalgonitu, 77 st C, 24 h).
Zawartoœæ metali ciê¿kich
Farby Impression zosta³y przetestowane wg normy
EN 1388 1-2 (4% kwas octowy, 22 st C, 24h).
Wymywalnoœæ metali ciê¿kich le¿y poni¿ej ustalonej
granicy 0,020 mg/dm2 dla tlenku o³owiu
i 0,001 mg/dm2 dla tlenku kadmu.
Te farby spe³niaj¹ wymagania normy EN 1388 1-2 jak
równie¿ kalifornijskiej Prop.65 i FDA.
Wskazówki odnoœnie bezpiecznego obchodzenia siê
z produktami zawieraj¹ karty charakterystyki dostêpne
dla ka¿dego preparatu.
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Tabela 1: Farby serii Impression Plus
Nr Produktu
11 1453
11 1454
11 1455
11 1456
11 1457
11 1458
12 1451
12 1452
12 1453
12 1915
12 1916
12 2201
13 1451
13 1452
13 2203
13 1454
13 2204
14 1450
15 1450
15 1451
16 1452
16 1453
16 1454
16 1455
16 1456
17 1451
17 1452
17 1455
17 1456
17 2204
17 2205
18 1450
18 1451
19 1450
19 1451
77 1910
77 1911
77 1912
10 1600
10 115

Kolor
zielono¿ó³ty
jasnozielony
zieleñ wodna
trawiasty
zielononiebieski
ruska zieleñ
turkus
œredni niebieski
niebieski
niebieski
cyan
kobaltowoniebieski
jasno¿ó³ty
cytrynowy
intensywny ¿ó³ty
mandarynkowy
intensywny pomarañcz
czarny
niebieskoszary
szary
br¹zowy
oliwkowobr¹zowy
¿ó³tobr¹zowy
kasztanowy
czarnobr¹zowy
jasnoró¿owy
ró¿owy
jasnoczerwony
koralowy
intensywny jasnoczerwony
intensywny ciemnoczerwony
czerwonofioletowy
niebieskofioletowy
bia³y kryj¹cy
bia³y
magenta
ró¿owy
purpurowy
topnik do mieszanek
topnik do pow³ok

Pantone
372c
353c
3248c
364c
323c
3305c
637c
2716c
656c
2935c
3015c
2765c
100c
3935c
108c
136c
165c
Black5c2x
643c
415c
163c
722c
159c
1685c
1545c
182c
1945c
1665c
171c
179c
1805c
2573c
2645c
207c
204c
-
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