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Samba 100
System bezo³owiowych, ceramicznych farb naszkliwnych do porcelany, Bone China, Vitreous China,
porcelitu i emalii
Samba 100 jest multifunkcyjnym, wysokopigmentowym
systemem bezo³owiowych farb
naszkliwnych. Maksymalna zawartoœæ o³owiu do
100 ppm umo¿liwia now¹ generacjê dekoracji
bezo³owiowych.
Dla farb bezo³owiowych dotychczas przyjmowano
górn¹ granicê zawartoœci o³owiu na poziomie 600 ppm
PbO (0.06%). Wprowadzaj¹c na rynek seriê
Samba Plus kilka lat temu Ferro, jako pierwsze na
rynku dotrzyma³o tej granicy. Teraz nast¹pi³ krok
naprzód i zawartoœæ o³owiu zosta³a obni¿ona do
100 ppm (0,01%). Dziêki temu te farby bêd¹ spe³nia³y
najbardziej surowe wymagania prawne. Ju¿ niewielkie
zanieczyszczenia podczas cyklu produkcyjnego mog¹
powodowaæ przekroczenie wartoœci 100 ppm, dlatego
Ferro szczególny nacisk k³adzie na dok³adnoœæ
procesu produkcyjnego i kontrolê jakoœciow¹.
Farby tej serii charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce zalety:
µ
wszystkie

farby spe³niaj¹ wymagania odnoœnie
wymywalnoœci metali ciê¿kich EN 1388-1-2,
Prop.65 i FDA

µ
maksymalna mo¿liwa intensywnoœæ przy cienkich

warstwach
µ
mniejsze

zu¿ycie farby przez zastosowanie
drobniejszych siatek
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µ
wiêksza

szerokie spektrum barw
µ
nowe rodzaje farb
µ
dobra obróbka
µ
system

wielofunkcyjny - poprzez mo¿liwoœæ
mieszania z topnikiem /nadruk topnikiem

µ
ekonomiczne

i logistyczne zalety przez
mo¿liwoœæ zastosowania jednej serii do ró¿nych
substratów i warunków wypa³owych - dowolne
zastosowanie topników - jako pow³ok oraz do
mieszanek.

Samba 100 - Farby
Farby tej kolekcji ze wzglêdu na du¿a pigmentacjê s¹
bardzo intensywne i do uzyskania po³ysku musz¹ byæ
nadrukowane topnikiem. Farby bezkadmowe mo¿na
równie¿ mieszaæ z topnikiem. Mieszanie z topnikiem
os³abia wprawdzie intensywnoœæ, jednak umo¿liwia
rezygnacjê z dodatkowego nadruku. Mo¿liwoœæ
rezygnacji z nadruku topnikiem jest równie¿ korzystna
przy dekoracjach kombinowanych z produktami
zawieraj¹cymi metale szlachetne.
Stosunek zapastowania z topnikiem powinien byæ
w ka¿dym przypadku potwierdzony w indywidualnych
warunkach produkcyjnych.

dowolnoœæ przy dekoracjach przez

Nr Produktu
11 1650
11 1651
11 1653 1
12 1650
12 1651
12 1652
12 1653
12 1654
12 1655
13 1650
13 1651
13 1652
13 1655 1
14 1650
14 1652
15 1650
15 1651
16 1650
16 1651
17 1656 1
17 1657 1
17 1658 1
17 1659
18 1650

Kolor
zielonochromowy
zielononiebieski
zielony
jasnoniebieski
cyjan
ciemnoniebieski
niebieski
kobaltowoniebieski
cyan – druk czterokolorowy
cytrynowo¿ó³ty
z³oto¿ó³ty – druk czterokolorowy
¿ó³ty
¿ó³ty
Intensywny czarny
czarny
szary
szaroniebieski
jasnobr¹zowy
ciemnobr¹zowy
pomarañczowy
intensywny czerwony
ciemnoczerwony
¿elazowy
fioletowy

Pantone (przybli¿ony)
364c
3292c
362c
632c
314c
308c
2727c
285c
307c
101c
122c
137c
116c
Black 2c2x
Black c
424c
429c
153c
1685c
151c
172c
1795c
484c
251c
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Nr Produktu
19 1650
19 1651
19 1652
72 1650
77 1640 2
77 1641 2
77 1642 2
77 1643 2
77 1644 2
77 1645 2

Kolor
bia³y
bia³y kryj¹cy
bia³y do mieszanek
kobaltowy
ró¿owy
magenta - druk czterokolorowy
ciemny purpur
ró¿owy
marone
marone

Pantone (przybli¿ony)

2756c
203c
207cc
208c
197c
702c
201c

1 – farby kadmowe
2 – farby maja ju¿ wystarczaj¹cy po³ysk, jednak zaleca siê ich dodatkowe pokrycie topnikiem
Kadmowe farby uzupe³niaj¹ce do zastosowania bez pow³oki topnika
Uzupe³niaj¹ce farby kadmowe nie wymagaj¹ dodatkowej pow³oki z topnika. Te farby mo¿na zastosowaæ zarówno
na porcelanê, jak te¿ na Bone China.
Nr Produktu
13 1604
13 1605
17 1605
17 1606

Kolor
¿ó³ty
pomarañczowy
czerwonopomarañczowy
intensywny czerwony

Topniki
W poni¿szej tabeli przedstawione s¹ topniki, które
mo¿na miêdzy sob¹ mieszaæ. Topniki te umo¿liwiaj¹ w
po³¹czeniu z farbami Samba 100 ró¿ne mo¿liwoœci
zdobienia, w zale¿noœci od dekoracji, substratu
i warunków wypalania.
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Przez zastosowanie topnika 10 1560 w mieszankach

Pantone (przybli¿ony)
116c
151c
172c
1795

mo¿na otrzymaæ z farb Samba 100 farby Summerday,
a z 10 1600 w mieszankach z Samba 100 farby serii
Terra Nova.
Maksymaln¹ intensywnoœæ mo¿na osi¹gn¹æ, jeœli nie
stosuje siê domieszki topnika do farb a farbê pokrywa
siê topnikiem. Po³ysk i intensywnoœæ mo¿na
dopasowaæ udzia³em iloœci topnika w mieszankach.

Nr Produktu
10 1650

WAK x 10 -7/K
70

Pocz¹tek miêkniêcia
660 st C

Opis
Topnik transparentny

10 1600

80

640 st C

Topnik transparentny

10 1652

60

620 st C

Topnik transparentny

Zastosowanie
Topnik do mieszanek
i jako pow³oka
- porcelana, porcelit,
Bone China, Virtous
China, emalia
Topnik do mieszanek
i jako pow³oka
- porcelit, Bone China,
Virtous China, emalia
Topnik jako pow³oka
- porcelana, porcelit,
Bone China, Virtous
China, emalia
Polecany
do farb kadmowych

Zastosowanie

i maszynowe.

Farby Samba 100 posiadaj¹ doskona³e w³aœciwoœci do
zastosowania
we wszystkich konwencjonalnych
technikach nanoszenia, jak sitodruk (poœredni
i bezpoœredni), natrysk, malowanie rêczne

Do czyszczenia sprzêtu i szablonów poleca siê
stosowanie oczyszczalnika 80 452.
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Gruboœæ warstwy
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.
Sitodruk
Zaleca siê stosowanie siatek poliestrowych 100-140
nitek/cm (255-355 mesh/inch) - w przypadku farb
i 100-120 nitek/cm (255-305 mesh/inch) - w przypadku
topników.
Na porcelanie o wspó³czynniku rozszerzalnoœci
40-45 10/-7/K gruboœæ warstwy farby (kombinacji farb)
przed wypa³em nie powinna przekraczaæ
24 mikrometrów. Tak¹ gruboœæ warstwy farby mo¿na
osi¹gn¹æ w podwójnym nadruku sitem 73S pasty na
bazie zaprawiacza 80 820 (zapastowanie 100 czêœci
wagowe farby i 70-80 czêœci wagowe medium).
Na porcelicie, Bone China i Vitreous China dopuszcza
siê przekroczenie 24 mikrometrów.
Natrysk
Zawiesiny do natrysku mo¿na stosowaæ zarówno na
bazie mediów wodnych jak i oleistych.
Wodne zawiesiny do natrysku z farb purpurowych
powinny byæ jak najszybciej wykorzystane i nie mog¹
byæ przez d³u¿szy czas przechowywane. Przy
nanoszeniu natryskowym wymaga siê zastosowania
dodatku topnika przy wszystkich farbach z wyj. purpur
i uzupe³niaj¹cych kadmowych.
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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.
Przy tym nanoszeniu wymaga siê zastosowania
dodatku topnika przy wszystkich farbach z wyj. purpur i
uzupe³niaj¹cych kadmowych.
Media
Ferro oferuje odpowiednie media do nanoszenia
rêcznego i maszynowego. Wyczerpuj¹ce dane
techniczne znajduj¹ siê w Informacji technicznej
“Media Guide”.
Przechowywanie
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
Farby serii Samba 100 s¹ ze sob¹ wzajemnie
mieszalne. Wyj¹tkiem s¹ farby kadmowe. Te mo¿na
mieszaæ miêdzy sob¹ ale nie powinno siê mieszaæ ich
z farbami bezkadmowymi i topnikami. Zasadniczo
powinny byæ jednak przeprowadzone próby zgodnoœci
i stabilnoœci mieszanek w indywidualnych warunkach
produkcyjnych.
Wypa³
Zakres wypa³u dla tej kolekcji farb wynosi 860-900 st C
(wypa³ szybki 60-90 minut) i 820-850 (wypa³
normalny).
Farba 12 1654 jest szczególnie polecana na Bone
China. Na porcelanie mo¿e wyst¹piæ jej zmatowienie.
W przypadku farby 18 1650, w niekorzystnych
warunkach wypa³owych mog¹ wyst¹piæ zmiany
w intensywnoœci.
Produkty bezo³owiowe nie powinny byæ wypalane
razem z produktami o³owiowymi, poniewa¿
powstaj¹ce w wypale takich produktów opary mog¹
negatywnie wp³ywaæ na wartoœci wymywalnoœci metali
ciê¿kich. Koniecznoœci¹ jest równie¿ stosowanie farb
bezo³owiowych na bezo³owiowe szkliwa. Podczas
wypa³u na szkliwach o³owiowych o³ów ze szkliwa
uwalnia siê do powierzchni farby.
Odpornoœæ na dzia³anie kwasów i zasad
Na odpornoœæ wypalonej warstwy farby na dzia³anie
kwasów i zasad maj¹ wp³yw: gruboœæ warstwy, warunki
wypalania i szkliwo. Praktyczne testy laboratoryjne
wykaza³y, ¿e farby Samba 100 z wyj¹tkami, nie
wykazuj¹ ¿adnych zmian pod wp³ywem dzia³ania
kwasów, a tylko lekkie zmiany pod wp³ywem zasad
(test z 3% kwasem solnym, 20 st C, 5h oraz test z 0,5%
roztworem kalgonitu, 77 st C, 24 h). Farba 12 1654 pod
wp³ywem dzia³ania kwasów wykazuje lekkie
odbarwienie.
Zawartoœæ metali ciê¿kich
Bezkadmowe farby Samba 100 s¹ kontrolowane na
zawartoœæ metali ciê¿kich– dopuszczalne granice to
100 ppm PbO i 600 ppm CdO. Farby kadmowe maj¹
kontrolowan¹ zawartoœæ o³owiu. Farby Samba 100
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.
Podane wzorniki przedstawiaj¹ tylko przybli¿one
kolory farb Samba 100:

Samba 100

Gwarantujemy jakoœæ.etc

4/4

Informacja techniczna przygotowana na podstawie
oryginalnych materia³ów producenta Samba 100 DF
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