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SILCOR 100 SARJA   902A-SIL100SF 

”Säihkyvä” Hopeointi pinnoitusliuos   902A-SIL100BF 
 
Väri: Valkoinen / Kirkas Hopea Käyttö: Kylpy Värikoodi:  L: 99,1  a: 0,7  b: 1,4 

                
   Syövyttävää              Terveyshaitta           Ympäristövaara 
 
Tuotetiedot 
SILCOR 100-sarja on ”Säihkyvän” valkoinen hopeointipinnoitekylpy sisältäen erittäin tekniset ja laadukkaat 
ominaisuudet. SILCOR 100 mahdollistaa tehdä erittäin valkoisen ja säännöllinen hopeointi pintakerroksen kaikille 
tuotteille kuten, jalometallikoruille ja pukukoruille. SILCOR 100 sarjan tuotteiden käyttöprosessi ovat erittäin helppoa: 
optimaaliset tulokset ovat saatavissa aikaiseksi käyttäen moninaisia eri virta käyriä, analyyttiset tarkastukset ovat 
hyvin yksinkertaisia ja ylitykset kirkasteen käytössä eivät vaikuta pinnoitusliuoksen suorituskykyä.  
 
Tuotteet:  
• SILCOR 100SF (Make up salts) 
• SILCOR 100BF (Make up brighteners) 
Käyttöalueet: 
SILCOR 100 sarjan tuotteita voidaan käyttää ns. ”Pikakastoon” tai ns. ” Paksunnos” hopeointiin ja ovat tällä hetkellä 
sopivia kaikille koruille joille ovat tarkoitus saada ”Säihkyvän valkoisen ” hopeointipinta tarvitaan / halutaan. SILCOR 
100 sarjaa käytetään koruissa, muoti- ja kellontekijöiden alalla.  
 
Käyttöohjeet ja tietoja optimoidusta käytöstä 
Parametrit Yksikkö Käyttö alue Optimaalinen 
Hopea pitoisuus g / litra 25 – 40 30 
Vapaa KCN pitoisuus g / litra 130 – 170 150 
Pinnoitusaika Min. 2 – 20 yhteydessä haluttuun vahvuuteen 
Lämpötila °C 18 – 35 25 
Jännite V  1,5 – 3,0 2,0 
Virta A/dm2 0,3 – 2,5 1,5 
Katodinen tehokkuus mg/Amin 66 66 
Hopeointi joka 1000/min g 66 66 
Pinnoitusnopeus u/min 0,644 0,644 
Pinnoitusaika 0,63 mikronia s 50 – 70 60 
Density of deposit g/cm3  10,6 
Kovuus HV 80 80 
Anodi   Pure Silver 
Anodin / Katodin suhde  1:1 – 4:1 2:1 
Agitation   Välttämätön 
Suodatus / Filtration   Välttämätön yli 5 L määrissä 
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Pakkaus 
Tuote on pakattu High-Density polyeteeni pulloon. 
 
Laitteet 
On käytännöllisempää käyttää lasiastioita määrille jotka ovat enintään 5 litraa, kun taas suurempia määriä on parasta 
käyttää haponkestäviä muovi altaita (PTFE tai PP) jotka varustettu virrantasasuuntaimen kanssa virta- ja 
volttimittarilla, alhainen jäljelle jäävä AC <5%. , amp / min laskuri, platina-pinnoitettu titaanianodi, päällystetty 2,5 µ 
platinaa, magneettivetoiset suodatin pumppu 5-15 µ kasetilla. 
 
Kerrostunut viimeistelty peilipinta on saatavissa, jopa myös korkeat paksuudet, mutta vain aiemmin kiillotetuilta 
kappaleilta. Kiillottamaton pinta saadaan puoli-kiiltäväksi. Jotta saadaan hyvä tartuntapinta aikaiseksi, on tarpeen 
suorittaa tarkka rasvanpoisto, peittaus, ja kaikki tarvittavat puhdistusvaiheet. 
 
Hopeointikylvyn teko  
 

1.Täytä puolet käytettävästä astiasta. (0,5 L Tislattua vettä) 
2. Liuotetaan 210 g / l kalium-syanidia ja 1kpl 902A-SIL100SF 
3. Täytä lopullinen tilavuus (loppu 0,5 L Tislattua vettä) 
4. Lisää 1 kpl 902A-SIL100BF elektrolyyttiliuokseen. 
5. Jatka vielä sekoittamalla täten hämmentäen liuos tasaiseksi. 

 
Tislattu vesi 
 
Kylvyn ”saastumisen” ehkäisemiseksi sekä sen valmistuksen aikana ja myöhemmät täydennykset on tehtävä aina 
käyttäen tislattua vettä, jonka johtavuus on pienempi kuin 3 µS /cm. 
 
Kylpynesteen ja/tai kappaleiden virtaus  
 
Maksimaalisen suorituskyvyn saamiseksi, etenkin värin, älä käytä suuria / voimakkaita liikettä kappaleille tai kylvylle, 
kohtuullinen virtaus tai liikuttelu riittää poistamaan vetyä kappaleiden pinnasta. Jos kyseessä on suuret määrät on tärkeää 
tarjota suodattimen pumpulle oikea virtausnopeus. Tarkemmat tiedot isoille altaille annamme meidän tekniseltä osastolta. 
 
Lämpötila 
 
SILCOR 100 sarjan prosessi antaa parhaan työskentely suorituskyvyn välillä 18 - 25 °C lämpötilassa. Missään 
tapauksessa, kylvyn lämpötila ei saa ylittää 32 °C. Jotta voitaisiin kontrolloida lämpötilaa, Teflon tai titaani 
jäähdytyskierukoita voidaan käyttää. 
 
 
 



               
     Prosessitekninen tuoteseloste 11.11.2013 

 

SILCOR 100 SARJA   902A-SIL100SF 

”Säihkyvä” Hopeointi pinnoitusliuos   902A-SIL100BF 
 
Väri: Valkoinen / Kirkas Hopea Käyttö: Kylpy Värikoodi:  L: 99,1  a: 0,7  b: 1,4 
 
 
Turvallisuustietoa 
 
SILCOR 100 tuotteiden yhteydessä olisi toimittava kuin korkean myrkyllisyyden omaavat tuotteet. Ärsyttää ihoa, silmiä 
ja limakalvoja. Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä tuotetta, kontaktia vältettävä silmien ja ihon kanssa. Käytä 
suojakäsineitä ja suojalaseja. 
 
ENSIAPUOHJEET JA PÄÄASIALLISET OIREET JA VAIKUTUKSET 
 

Oireet voivat ilmetä myös altistumisen jälkeen, niin jos kyseessä on välitön altistuminen 
tuotteeseen tai jos on epävarmuutta tai jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin välittömästi. 

 
HUOM! Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Ensiapu henkilöiden tulisi 
kiinnittää huomiota itsensä suojaamiseen ja käyttää suositeltuja suojavarusteita, jos on 
mahdollisuus altistumiseen. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Käytä hengityssuojaimia, 
silmäsuojia ja suojakäsineitä, lisäksi on suositeltavaa käyttää myös suojavaatteita. 

 

   
 

Sisäänhengitys saattaa tuottaa ärsytystä, limaa, yskää ja hengästymistä. 
Toimenpide: 

    Mikäli ilmenee oireita, vie oireileva henkilö ulkoilmaan. 
  

Kosketuksissa ihoon voi ilmetä punaisuutta ja kipua. 
                  Toimenpide: 
              Poista välittömästi saastuneet vaatteet. Pese huolellisesti oireileva alue runsaalla kylmällä/haalealla 
            vedellä ja käytä neutraalia saippuaa tai iholle sopivaa puhdistusainetta. 
          
              Kosketus silmiin saattaa tuottaa punoitusta, kirvelyä ja vakavia palovammoja. 
               Toimenpide: 
                  Poista piilolinssit. Huuhtele silmiä runsaalla puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan 
                                 pitäen silmäluomia erillään, kunnes ärsytys vähenee. Kutsu / hakeudu lääkäriin välittömästi. 
  
                 Nieltynä voi aiheuttaa ärsytystä suussa, kurkussa ja ruokatorvessa. 
              Toimenpide: 
             Jos ainetta on nielty hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä pakota oksenteluun. 
          Pidä potilas levossa. 


