DIGITÁLNA POTLAČ SKLA
S PROTIŠMYKOVÝM EFEKTOM

1. ÚVOD
V závislosti na miestne zákony, špecifické protišmykové požiadavky a/alebo podmienky
opracovania skla môžu byť stanovené podľa miesta aplikácie. Farba môže byť zatavená
niektorou z vhodných metód, zahŕňajúc žíhanie, tepelné spevnenie a kalenie. Takéto sklo môže
byť laminované bez potreby akéhokoľvek ďalšieho zvažovania. Pre regulačné, zdravotné
a bezpečnostné informácie je k dispozícii MSDS. Táto unikátna protišmyková farba je chránená
niekoľkými patentami.

2. APLIKÁCIE
Keramická protišmyková farba má niekoľko zaujímavých a unikátnych vlastností a preto
umožňuje široké rozmedzie potenciálnych aplikácií.



Protišmykové sklenené podlahy (sucho a vlhko)
- Odolnosť voči oterom farby umožňuje jej použitie vo svetle na stlmenie komerčných
priestorov, napríklad podlahy obchodných domov, chodníky, reštauračné kuchyne,
kancelárie, ornamentálne záhrady – zahŕňajúce dokonca aj fontány.
- Pri obytných priestoroch môže byť protišmyková farba použitá v interiéri (napríklad
kúpeľne, schody) a aj v exteriéri (napríklad na balkónoch, terasách alebo
v záhradných chodníkoch).
- Farba je určená špeciálne na použitie na podlahy vo vlhkom prostredí (SPA) a okolo
bazénov. Hladký, neabrazívny charakter farby zabezpečuje bezpečnú a komfortnú
chôdzu naboso a taktiež nezničenie látkových materiálov, napríklad ponožiek.
Chemická odolnosť farby chráni pred bazénovými chemikáliami a dokonca aj pred
slanou morskou vodou.
- Vo všeobecnosti schody a plošiny potrebujú dobrý protišmykový povrch. Táto
protišmyková farba môže byť použitá pre tieto a tiež ostatné kľúčové plochy. Farba
umožňuje použitie a tlač individuálnych vzorov.



Protišmykový farba na špeciálnych povrchoch
- Niektoré povrchy, ktoré nie sú vo všeobecnosti určené aby boli sklenené, potrebujú
údržbu a/alebo špeciálne technické zabezpečenie. V takomto prípade je možnosť
poskytnutia protišmykovej farby žiaduca alebo dokonca vyžadovaná. Príklady môžu
zahŕňať sklenené strechy, stropy a potrubia.



Špeciálne použitia
- PIESKOVANÝ EFEKT. V prípadoch, v ktorých jednoúčelový pieskovaný efekt nemôže byť
použitý (napríklad v prípadoch, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti vonkajším
vplyvom), protišmyková farba môže byť tým pravým riešením. Pri tlačení s nízkym krytím,
farba môže poskytnúť príjemný matný vzhľad skla. V kombinácii s inými sklami môže byť
dosiahnutý aj farebný, matný efekt.

-

OSVETLENIE. Osvetlenie umiestnené pod podlahou – špeciálne okolo bazénov a fontán –
môžu využiť farbu aby vytvorila sklenené difuzéry, ktoré sú odolné taktiež proti
bazénovým chemikáliám a poskytujú ochranu pred pošmyknutím.

-

REGULÁCIA LESKU. Protišmyková farba môže byť použitá ako súčasť dekoratívneho vzoru
na zabezpečenie regulácie lesku ostatných natlačených farieb. Jedná sa hlavne
o estetické účely a taktiež o redukciu žiarenia pri určitých okolnostiach.
INÉ POUŽITIA. Iné možnosti použitia protišmykovej farby zahŕňajú napríklad: potlač
vonkajšej strany okna (predchádzanie kolízie vtákov),...

-

3. VÝHODY





S 1 (exteriér) a odolnosť proti vonkajším vplyvom:
- Vhodné pre použitie v exteriéri (strechy, chodníky, námestia...)
- Vhodné pre použitie pri morskej vode, bazénoch...
Neabrazívny povrch:
- Neničí nábytok, pokožku, oblečenie
- Menšie riziko abrazívnych poranení pri páde
Digitálna potlač skla poskytuje flexibilitu v dizajne
- Veľké, ľubovoľné vzory zahŕňajúce textové správy
- Prispôsobené vzory na zabezpečenie požadovaného stupňa ochrany proti pošmyknutiu
- Možnosť kombinácie s inými farbami pre plne farebný dizajn

4. TYPICKÉ VLASTNOSTI



Excelentná odolnosť proti vonkajším chemickým vplyvom a škvrnám. Dip testy sú vyhodnotené
podľa platnej ASTM F925 (štandard dekoratívnej potlače) a ASTM C724-91 (štandard pokrývanie
povrchu-podlahy).

PODMIENKY

ASTM F925*

ASTM C724**

Kyselina sírová 0.1M,
80°C , 24 hodín
Kyselina sírová 0.1M, RT,
4 týždne
Kyselina sírová, 10 wt%,
RT, 1 týždeň
Kyselina chlorovodíková
3,7%, RT, 4 týždne
Hydroxid sodný, 0.1M, RT,
4 týždne
Hydroxid sodný, 10 wt%,
RT, 1 týždeň
Chlórnan sodný, 5%, RT,
24 hodín
Chlórnan sodný, 1000ppm,
RT, 2 mesiace
Čistiaci prostriedok na
podlahy, RT, 2 mesiace
CocaCola, RT, 2 týždne
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Chlorid sodný, 15%, RT, 2
mesiace
Čierna káva, RT, 1 týždeň
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Modrý metylén, 1%, RT, 1
týždeň
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** ASTM F925 známkovanie (0,1,2,3 do značnej miery korešpondujú s 1,2,3,4 ASTM C724):
Známka 0: žiadna zmena
Známka 1: mierne odfarbenie
Známka 2: výraznejšie odfarbenie
Známka 3: závažná zmena farby
*ASTM C724-91známkovanie s upravením pre matné povrchy (veľké písmená)
Známka 1: žiadne zjavné poškodenie

Známka2: mierne ‘rozpitie’ farieb alebo viditeľné škvrny na exponovanom povrchu pri pohľade zo
45°uhla. Pri pohľade z uhla menšieho ako 30°, poškodenie nie je zrejmé. Na matnom povrchu ťažko
viditeľná škvrna, badateľná iba pri porovnaní z blízka s neexponovaným povrchom).

Známka 3: zjavne viditeľná škvrna aj pod uhlami menšími ako 30°. Na matnom povrchu je škvrna
alebo odfarbenie zjavné, ale nie je nevzhľadné a nezahŕňa veľkú farebnú zmenu.
Známka 4: jednoznačná škvrna s veľmi veľkou zmenou farby alebo silne ‘rozpité’ farby viditeľné pod
uhlami menšími ako 30°. Pri matnom skle viditeľná zmena farieb ale nevýrazná zmena mechanických
vlastností.
Známka 5: zmatnenie povrchu a strata niektorých mechanických vlastností.
Známka 6: podstatné odstránenie farby
Známka 7: úplné odstránenie farby na exponovanom povrchu.









Protišmykovosť
- Rovnomerná vrstva farby a jednoduché vzory bodiek poskytujú vysokú protišmykovosť:
PTV>35 (ASTM E303) vlhké, statické a dynamické koeficienty trenia >0.6 (ASTM B101.3)
- Optimalizované vzory tlačené na 20-80 mikrónov poskytujú vysokú protišmykovosť:
PTV>45 (ASTM E303): vlhkostné statické a dynamické koeficienty trenia >0.6 (ASTM
B101.3).
Odolnosť proti poškrabaniu, treniu a označovaniu
- >30N odolnosť proti odstráneniu farby Braive-ovýmsclerometrom
- Trieda 4 odolnosti proti treniu (ISO 10545-7) môže byť vhodná pre komerčné a obytné
použitie, napríklad obchody, bazény, komerčné kuchyne, hotely, atď.
- Tak ako aj ostatné matné povrchy, tento povrch môže byť ľahko označený mnohými
materiálmi ako napríklad, perá, ceruzky, kovy, plasty, atď. Je to možné najmä pre
abrazívnosť označovacieho materiálu tou istou mikroskopickou drsnosťou, ktorá
zabezpečuje drsný povrch.
Životnosť
- Optimalizované natlačené vzory môžu prejsť SSR (trvalá protišmykovosť) testom s 500
cyklami a môžu byť prijaté za požiadavku pri pokladaní podlahy vo veľmi využívaných
komerčných a priemyselných oblastiach (zahŕňajúc McDonald´s reštaurácie).
Vzhľad
- Neutrálny, rozptýlená biela farba s 50% viditeľnou priepustnosťou svetla pri tlačení na 20
mikrónov.
5. STAROSTLIVOSŤ

Sklo je silný, ale krehký materiál, ktorý môže byť jednoducho poškodený rôznymi tvrdými alebo
ostrými predmetmi. Aby sme udržali čo najdlhšiu životnosť potlačeného skla so zachovaním

funkčných a estetických vlastností v maximálnom rozsahu, musí sa dodržiavať správna starostlivosť
o jednotlivé tabule skla.
Čistenie by malo byť vykonané neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a mäkkými tkaninami.
Použitie drsných materiálov môže poškriabať a poškodiť nepotlačené oblasti skla, a zároveň sa môže
negatívne odraziť na odolnosti povrchu.
Rovnako ako iné tvrdé matné povrchy, tak aj táto protišmyková farba môže byť poškodená tvrdými
predmetmi ako sú kovy, ktoré dokážu hĺbkovo poškodiť povrch skloviny. Takéto mechanické
poškodenie môže byť ťažké alebo nemožné odstrániť, takže v prípade, že tlačený panel je určený
predovšetkým pre dekoratívne použitie potom je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu
s takýmito materiálmi.

5. CERTIFIKOVANÉ MOTÍVY

