
Geëmailleerd glas voor interieur en exterieur
kristalcolor



coderingssysteem
Om logistieke en kwalitatieve redenen heeft Steinfort Glas voor Kristalcolor een eigen 

coderingssysteem opgezet. Door middel van de unieke Steinfort Glas Kristalcolor (KC) kleurcode 

worden productiviteit en kwaliteit gezekerd, aan iedere kleurcode hangt een uniek kleurrecept.

richtlijnen
Een Kristalcolor kleur is ontwikkeld op 6 mm floatglas, andere glassoorten geven 

kleurafwijkingen. Een kleurbemonstering of kleurenwaaier is altijd een benadering.

samenvatting
•  Volvlak bedrukt glas 

• Méér dan 150 kleuren

• Krasvast 

• UV- en weerbestendig

 

mogelijkheden
•  Kleurontwikkeling

•  Diverse glassoorten en dikten

•  Bedrukking op modellen

•  Combinaties (zeefdruk, print en lamineren)

•  Heatsoaken

•  Enkele stuks en series

kristalcolor
Kristalcolor is glas met een volvlakbedrukking in bijna iedere gewenste kleur. De kleur is 

slijtvast, UV- en weerbestendig waardoor dit product uitermate geschikt is voor exterieur en 

interieur. Kristalcolor kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gevelbekleding, balustrades, 

scheidingswanden, keukenachterwanden, aanrechtbladen, tafelbladen en badkamers.

proces
Bij volvlakbedrukking van glas wordt er gewerkt met keramische lakken. Deze lakken bevatten 

micro glasdeeltjes en worden door middel van een rollercoatmachine op het glas aangebracht. 

De kleur wordt gefixeerd door het glas op hoge temperatuur te brengen in een hardingsoven. 

Doordat de lak met dermate hoge temperaturen in aanraking komt, smelten de glasdeeltjes en 

worden de pigmenten in het glasoppervlak gefixeerd.

kleuren
Het succes van de Kristalcolor productlijn heeft erin geresulteerd dat er inmiddels 

meer dan 150 kleuren zijn ontwikkeld. Voor het gebruiksgemak hebben wij hiervoor 

een speciale kleurenwaaier ontwikkeld, deze is via onze website te bestellen. Naast 

de kleuren die in de waaier zijn opgenomen is er nog een breed scala aan kleuren.  

Kleurmonsters zijn op aanvraag beschikbaar.
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