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Springtime - Intensywne bezo³owiowe farby podszkliwne na porcelit, Bone China, Vitreous China,
kamionkê, p³ytki i porcelanê
Seria Springtime sk³ada siê z 18 intensywnych farb,
które mo¿na mieszaæ miêdzy sob¹ w celu rozszerzenia
kolorystyki. Farby s¹ drobnoziarniste, co umo¿liwia
zastosowania ich we wszystkich konwencjonalnych
technikach nanoszenia jak: sitodruk (poœredni
i bezpoœredni), natrysk, malowanie rêczne. Farby
podszkliwne mog¹ byæ nanoszone zarówno na surowe
jak i na wypra¿one czerepy.

Emsol i Bondsol staje siê bardzo elastyczny.
Czyszczenie
Do czyszczenia sprzêtu i szablonów poleca siê olej do
czyszczenia 80 452.
Nanoszenie/utrwalanie

Sitodruk bezpoœredni
Stosunek zapastowania powinien wynosiæ 10 czêœci
wagowe proszku i 4-6 czêœci wagowe medium SC- PL
940. To medium jest wodorozcieñczalne, co jest zalet¹
poniewa¿ sprzêt mo¿na czyœciæ wod¹. Do druku
zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych 73-140
nitek/cm (185-355 mesh/inch). Stosowanie medium
SC - PL 940 umo¿liwia na porowatych czerepach
nadruk kolejnej warstwy ju¿ po krótkim czasie.
Suszenie przy podwy¿szonej temperaturze nie jest
wymagane. Gotowy nadruk mo¿na bezpoœrednio
szkliwiæ. Pra¿enie w celu usuniêcia organicznych
sk³adników nie jest w wielu przypadkach wymagane.
Media uwalniaj¹ siê przy wypale ju¿ we wzglêdnie
niskich temperaturach.
Sitodruk poœredni (kalkomania)
Stosunek zapastowania i media
10 czêœci wagowe proszku i 5-8 czêœci wagowe
medium 80 820 lub 80 595
Siatka - poleca siê zastosowanie siatki 73-150
nitek/cm (185-380 oczek/cal)
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Podszkliwne dekoracje bez dodatkowego wypa³u
Do dekoracji podszkliwnych bez dodatkowego wypa³u
poleca siê lakier 83 2014. Przy nieodpowiednich
warunkach atmosferycznych poleca siê zastosowanie
lakieru 87 2015.
Oba te lakiery zawieraj¹ o³ów. Polecane siatki to
- poliester 19 nitek/cm (48 oczek/cal
Gruboœæ wyschniêtego filmu powinna wynosiæ 55-65
mikrometrów.
Podszkliwne dekoracje z dodatkowym wypa³em
Do podszkliwnych dekoracji z dodatkowym wypa³em
zaleca siê zastosowanie lakieru b³onotwórczego 83
2028.
Polecane siatki to -poliester 21-24 nitek/cm (53-60
oczek/cal)
Gruboœæ wysuszonego filmu powinna wynosiæ 30-35
mikrometra.
Lakier 83 2028 jest po wysuszeniu bardzo twardy
i nieelastyczny, dopiero przez kontakt z preparatem

Na porowatych powierzchniach biskwitowych (porcelit,
twardy porcelit) jak i na nieporowatych powierzchniach
(Vitroporcelana lub Bone China) dzia³anie klej¹ce
dekstryn jest niewystarczaj¹ce, aby osi¹gn¹æ
zadowalaj¹ce sklejenie miêdzy spodni¹ stron¹
dekoracji a powierzchni¹ biskwitu.
Przy dekoracjach podszkliwnych na Bone China i Vitro
China mo¿na unikn¹æ tego problemu przez
zastosowanie preparatu Bondsol. Do dekoracji
porcelitu i kamionki poleca siê zastosowanie
tiksotropowego œrodka pomocniczego do aplikacji
Emsol. Im bardziej porowata jest powierzchnia
dekorowanego przedmiotu, tym wiêksz¹ lepkoœæ musi
mieæ stosowany Bondsol lub Emsol. Ferro dostarcza te
produkty w ró¿nych wariantach lepkoœci.
Podszkliwne dekoracje p³askich wyrobów bez
dodatkowego wypa³u
- Kalkê jak zwykle zanurzyæ w wodzie i starannie
zwil¿yæ
- Na powierzchniê biskwitu, w miejscu gdzie bêdzie
dekoracja nanieœæ Bondsol lub Emsol przy pomocy
g¹bki lub pêdzla
- Zwil¿ony u¿ytek kalkomanii naniesiony na
powleczon¹ powierzchniê biskwitu nale¿y starannie
rozprowadziæ
- Nale¿y dok³adnie wycisn¹æ wodê przy pomocy
wilgotnej œciereczki lub g¹bki
- Dekoracjê nale¿y suszyæ przed szkliwieniem
24 godziny w temperaturze minimum 20oC. Szkliwienie
nastêpuje przez natrysk a potem przeprowadza siê
wypa³. Przed szkliwieniem natryskowym p³aski
przedmiot musi zostaæ rozgrzany do temperatury 130160oC.
Podszkliwne dekorowanie wyrobów p³askich
z dodatkowym wypa³em
- U¿ytek kalkomanii zanurzyæ w wodzie i gruntownie
zwil¿yæ
- Powierzchniê biskwitu, na miejscu gdzie bêdzie
dekoracja pokryæ preparatem Bondsol lub Emsol przy
pomocy g¹bki lub pêdzla
- Po na³o¿eniu na powierzchniê biskwitu dekoracja
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musi zostaæ starannie rozprowadzona

urz¹dzenia mo¿na czyœciæ wod¹

- Nale¿y dok³adnie usun¹æ resztki wody przy pomocy
g¹bki lub œciereczki

Szkliwienie

- Dekoracje musz¹ byæ suszone przed szkliwieniem
24 godziny przy temperaturze minimum 20oC, a
nastêpnie wypala siê je w temperaturze 740-850oC.
Podszkliwne dekoracje wyrobów wklês³ych bez
dodatkowego wypa³u
W okreœlonych warunkach mo¿e nast¹piæ
dekorowanie podszkliwne wyrobów wklês³ych.
- Wyrób wklês³y musi zostaæ wewn¹trz pokryty
szkliwem
- Dekoracja powierzchniowa nastêpuje analogicznie
jak w opisie - dekoracje podszkliwne wyrobów p³askich
bez dodatkowego wypa³u
- W tym przypadku szkliwienie dekorowanej
powierzchni musi nast¹piæ w sposób natryskowy.
Podszkliwne dekoracje wyrobów wklês³ych
z dodatkowym wypa³em

Szkliwienie przedmiotów p³askich bez dodatkowego
wypa³u
Na wyroby z Bone China, Vitreous China i porcelitu
szkliwo powinno zostaæ naniesione przez natrysk.
Poleca siê przed natryskiem wyrób ogrzaæ do
130-160 oC.
Szkliwienie wyrobów wklês³ych z dodatkowym
wypa³em
Dekorowanie wyrobów wklês³ych nie mo¿e byæ
przeprowadzone wg powy¿szego opisu poniewa¿ te
wyroby s¹ wy³¹cznie szkliwione przez zanurzanie.
Dodatkowy wypa³ zdobionego przedmiotu nastêpuje w
temperaturze 740-850oC, potem nastêpuje szkliwienie
przez zanurzanie i wypa³ na g³adko.
Mieszalnoœæ

- Aplikacja podszkliwnej dekoracji nastêpuje przy
pomocy 87 4039 Bondsol

Wszystkie farby s¹ wzajemnie mieszalne miêdzy sob¹.
W ka¿dym przypadku poleca siê jednak wykonanie
testów przed uruchomieniem produkcji.

- Dekoracje nale¿y suszyæ w temperaturze 20oC przez
24 godziny

Intensywnoœæ farb mo¿e zostaæ zmniejszona przez
dodatek 19 1710.

- Wypa³ poœredni w temperaturze 740-850oC
Topniki i dodatki

- Szkliwienie przez zanurzanie i wypa³ na g³adko
Czyszczenie
Do czyszczenia sprzêtu i szablonów poleca siê olej do
czyszczenia 80 890.
Natrysk
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Do natrysku poleca siê medium 80 520.
Czyszczenie - przy zastosowaniu tego medium

Farby serii Springtime nie zawieraj¹ topnika. Iloœæ
dodawanego topnika zale¿y od indywidualnych
potrzeb. Optymalne iloœci dodawane do farb
u¿ywanych na porcelicie, Bone China i Vitreous China
podane s¹ w tabeli 2.
Mieszanki zawieraj¹ ju¿ odpowiedni¹ iloœæ topnika, tak
¿eby po cyklu pra¿enia ( 2 h ogrzewanie, 10 min
przetrzymanie w 750 o C, 2h studzenie) mia³y
odpowiedni¹ przyczepnoœæ i nadawa³y siê do
szkliwienia.

Mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce topniki:
Nr produktu

Okreœlenie produktu

10 4001

topnik umo¿liwiaj¹cy
przyczepnoœæ
topnik umo¿liwiaj¹cy
przyczepnoœæ

10 117

Pocz¹tek
topnienia
580oC

Napiêcie
powierzchniowe
297 mN/m

Uwagi

650oC

262 mN/m

zawiera o³ów

Pocz¹tek
topnienia
800oC

Napiêcie
powierzchniowe
380 mN/m

Uwagi

1200oC

208 mN/m

bezo³owiowy

bezo³owiowy

Do zastosowania na porcelanê poleca siê kombinacjê z topnikami:
Nr produktu

Okreœlenie produktu

10 1650

topnik umo¿liwiaj¹cy
przyczepnoœæ
topnik umo¿liwiaj¹cy
przyczepnoœæ

10 083

bezo³owiowy
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Wypa³
Farby wypala siê w zale¿noœci od szkliwa
w temperaturze 900-1250 o C (porcelana 120014000C). Na ró¿nice kolorystyczne i stabilnoœæ wypa³u
wp³ywa rodzaj szkliwa. Punkt orientacyjny zgodnoœci
farby i szkliwa zale¿y od systemu pigmentów w ka¿dej
farbie. Nieodpowiednia kombinacja szkliwa i farby
prowadzi do ró¿nic kolorystycznych lub przy
ekstremalnej niezgodnoœci do zwa¿ania siê szkliwa.
Odpornoœæ
Odpornoœæ dekoracji podszkliwnych jest okreœlona
w³aœciwoœciami zastosowanego szkliwa. Do naczyñ,
przedmiotów maj¹cych kontakt z ¿ywnoœci¹ nale¿y
stosowaæ szkliwo bezo³owiowe.
Ferro dostarcza szkliwa bezo³owiowe i fryty do Vitro
China, Bone China i porcelitu.

W piecu w którym wczeœniej by³y wypalone szkliwa
o³owiowe o³ów zalega na œciankach i przedostaje siê
na szkliwa bezo³owiowe wypalane w nastêpnym cyklu.
Przechowywanie
Farby powinny byæ przechowywane w suchym
pomieszczeniu. Nale¿y je chroniæ przed wilgoci¹.
Wskazane jest przed zapastowaniem wysuszyæ je
w temperaturze ok. 130oC.
Karty charakterystyki
Dla ka¿dego produktu dostêpne s¹ karty
charakterystyki, w których opisane s¹ wskazówki
dotycz¹ce bezpieczeñstwa przy obchodzeniu siê
z materia³ami.
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Podane wzorniki przedstawiaj¹ tylko przybli¿one kolory farb Springtime:
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Tabela 1. Springtime
Nr produktu
210 946

Pantone
547c

1

System
Co-Al.-Cr

Zamiennik do
11 1715

220 942

3

turkusowy

298c

Zr-V-Si

12 1710

220 944

34

niebieski

2758c

Co-Al

12 1711

220 946 3

kobaltowy

2745c

Co-So

12 1712

230 946

¿ó³ty

3965c

Zr-Pr-Si

13 1713

230 955

¿ó³ty

108c

Zr-Pr-Si

13 1715

230 942

2

pomarañczowy

165c

Zr-Si-Cd-Se-S

13 1716

240 942

3

czarny - intensywny

Black c

Co-Ni-Fe-Cr

14 1710

czarny

Black 7c

Ni-Mn-Fe-Cr

14 1711

szary

7536c

Sn-Sb-V

15 1710

260 952

czerwonobr¹zowy

483c

Zn-Cr-Fe

16 1710

260 954

br¹zowy

153c

Zn-Al.-Cr-Fe

16 1711

ró¿owoczerwony

492c

Ca-Sn-Si-Cr

17 1710

270 941

ró¿owy

493c

Ca-Sn-Si-Cr

17 1711

270 946

koralowy

1675c

Zr-Fe-Si

17 1714

jasnoczerwony

179c

Zr-Si-Cd-Se-S

17 1715

ciemnoczerwony

1805c

Zr-Si-Cd-Se-S

17 1716

fioletowy

688c

Sn-Cr

18 1710

240 944
250 942

270 965

270 944
270 950

3

5

2

2

280 942
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Kolor
zielononiebieski

19 1710

3

bia³y

1 - kolor Pantone podany jest orientacyjnie
2 - farba zawieraj¹ca kadm
3 - farby odpowiednie do ostrego wypa³u na porcelanie
4 - Xn R 20/22
5 - T, R 61, 20/22,33

Zr-Si

Uwagi
Do szkliw ubogich
w Zn i Mg
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do szkliw Pb,
ubogich w Zn
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do szkliw
bogatych w Zn
Do szkliw
bogatych w Zn
Do szkliw ubogich
w Zn i bogatych w Ca
Do szkliw ubogich
w Zn i bogatych w Ca
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do wszystkich
rodzajów szkliw
Do szkliw ubogich
w Zn i bogatych w Ca
Do wszystkich
rodzajów szkliw
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Tabela 1. Springtime
Nr produktu
210 946
220 942
220 944

Kolor
zielononiebieski
turkusowy
niebieski

Iloœæ farby
70%
80%
68%

Iloœæ topnika
30%
20%
20%

220 946

kobaltowy

68%

20%

230 946
230 955
230 942
240 942

¿ó³ty
¿ó³ty
pomarañczowy
czarny
- intensywny
czarny
szary
czerwonobr¹zowy
br¹zowy
ró¿owoczerwony
ró¿owy
koralowy
jasnoczerwony
ciemnoczerwony
fioletowy
bia³y

80%
80%
80%
75%

20%
20%
20%
25%

75%
80%
70%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

25%
20%
30%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

240 944
250 942
260 952
260 954
270 965
270 941
270 946
270 944
270 950
280 942
19 1710

Dodatek

12%pra¿ony kaolin
12%pra¿ony kaolin
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