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Keramické prášky :
-

Frity

- Pigmenty

Vlastnosti keramických barev :
-

Tavitelnost : umožňuje zapečení do skla
Mechanická odolnost
Chemická odolnost
Tepelný koeficient roztažnosti
Lesk
Krytí

Barvy :
-

Základní barvy
Odstíny (RAL, Pantone, NCS,…)
Efektní barvy
Imitace pískování

Médium :
-

Druhy (IR medium, UV medium)
Typy
o 654-63 standardní vodě přátelské médium
o 733-63 vodě přátelské médium, dobré vlastnosti pro tisk
o 65-439 vodní báze, víceúčelové médium

Série barev :
Základní barvy jsou bez obsahu Pb a Cd
-

AF3000 stavební a interiérové sklo
AF4000 skleněné části spotřebičů a interiérové sklo
AF5000 vysoce odolné části spotřebičů
Automotiv barvy

Speciální řady
-

AF2001 intenzivní bílá barva
AF2- série s malým obsahem Cd /červená,oranžová,žlutá/
AF3905 – imitace pískování
AF4606 – nová krycí barva na spotřebiče

Řada AF3000
-

Vysoký lesk
Dobrý vývoj odstínů
Krásný odstín imitace pískování
Široká škála využitelnosti
o Stavební sklo
o Interiérové sklo
o Spotřebiče

Řada AF4000
-

Vyrobeno hlavně pro aplikaci na spotřebiče
Vysoký lesk
Intenzivní černá
Vysoká kryvost
Optimální vlastnosti získáme hlavně pomocí sítotisku

Řada AF5000
-

Vyrobeno hlavně pro aplikaci na spotřebiče
Vysoký lesk
Intenzivní černá
Vysoká kryvost
Optimální vlastnosti získáme hlavně pomocí sítotisku
Obsahuje Bismut /vyšší cena/

Kryvost :
AF5>AF4>AF3

Zjištění potřeby u zákazníka :
-

Odstín (schválení tiskového vzorku)
Množství
Termín
Způsob aplikace
Typ skla
Tloušťka skla
Hodnotící strana (nátisková strana, či průhled)

Objednání u Color – Sand : viz. Výše uvedené informace

Výroba pasty :
-

Odsouhlasené receptury
Odvážení média a prášků
Míchání
Pastování
Balení
Expedice

-

Práce s barvou
Rizikové faktory při tisku
Skladování
Aplikace / zařízení/

Práce s barvou :
- vstupní kontrola barvy
- vstupní kontrola skla
- příprava barvy pro tisk (rozmíchání, úprava viskozity) ředidlo x medium
- záznam procesních parametrů
- výstupní kontrola

Rizikové faktory při tisku :
- typ skla
- tloušťka skla
- teplota a vlhkost prostředí
- prašnost
- nános barvy
- cínová strana
- nastavení sušícího procesu
- nastavení kalícího procesu
- před příprava barvy (bublinky, rozmíchání, atd.)
- čistota skla (prach a mastnota na skle)

Skladování :
- 5 – 35°C (ideální 8 - 15°C)
- Před tiskem je potřeba barvu důkladně promíchat
- Částečně použitá plechovka musí být důkladně uzavřena.
V případě, že jsou splněny tyto podmínky, tak životnost barvy je minimálně 12
měsíců.

Aplikace /zařízení/
- Sítotisk
- Roller coater

Sítotisk :

Doporučené hodnoty sít
Jemné tečky, tenké linky

90 – 120

Tečky, linky a plný tisk

77 – 90

Plný tisk /vyšší kryvost/

43

Největší kryvost

dvojtisk s různými síty

Metalické barvy

max. 43 – záleží na velikosti
met.pigmentu

Výhody a nevýhody sítotisku
Výhody
-

Možnost tisku designů
Možnost tisku více barev
Malé výrobní ztráty
Vysoká produktivita pro stejné kusy
Malý nános mokré barvy

Nevýhody
-

Malý nános mokré barvy / kryvost /
Neefektivní pro malý počet kusů
Malá variabilita pro rozdílné tloušťky skla a tvary

Roller coater
Výhody a nevýhody roller coateru
Výhody
-

Vysoká produktivita
Velký nános mokré barvy
Malé výrobní ztráty
Vysoká produktivita pro stejné kusy
Relativně čistá výroba

Nevýhody
-

Speciální válce na designy

Doporučené hodnoty pasty pro tisk
Sítotisk :
Roller coater :

+/- Pa.s / závisí na barvě a médiu/
+/- 100sec. Fordův šálek 6

Doporučené nánosy mokré barvy
Sítotisk /a roll imitace písk./
Roller coater

20-35 mic.
+/- 150-200 g/m2 nebo 80-120 mic.
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Panely s více tiskem

